
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda IWO

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplsats

5 december 2017, 14:00-16:00 uur

N36-09 Zeeiand-zaal

Vergaderpunten:

1. Opening

2. Mededellngen

De vergaderdata in 2018 zijn:

23 januari

6 maart

17 april

29 mel

3. Verslag vergadering 24 oktober 2017

Ter vaststelling; bijiage 1.

10 juii

11 September

23 oktober

4 december

4. Actuafiteiten Wob

Ter laespreklng. geeft een presentatie.

Ministerie van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksretaties
DIrectie Constitutionele

Zaken en Wetgeving /
Aldeling Jur disch Adviseur

Turtmarkt 147

Den Haag
Postbus 20011

2S00 EA Den Haag
www.rijksovertteid.nl

Contactpersoon

|Pminbzk.nl

Datimi

28 november 2017

Kenmerk

2O17-OO0OS9O492

Bijlage(n)
9

5. Memo wegiakken van namen van ambtenaren en derden

Ter bespreking; bijiage 2. mmm geeft een toeiichting.

6. Werkprogramma IWO 2018

Ter vaststelling; bijiage 3. De leden worden uitgenodigd tot het doen van

suggesties. HBHBH toeiichting.

7. Juridlsch contactpunt Who en open data

Ter bespreking. Het lOWJZ heeft in de vergadering van 10 maart 2016 besloten het

IWO tijdelijk tevens te laten functioneren als interdeF>artementaal contactpunt voor

juridische vragen op het gebied van de Who en open data. De leden kunnen vragen

inbrengen.

S. Interdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en lopende

bezwaar- en beroepsprocedures

Ter bespreking. De leden kunnen belangrijke lopende Wob-verzoeken, of
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Ministerie van

BInnenlandse Zaken en

Konlnkrijksrelaties
Directie ConstKuttonele

Zaken en Wetgeving /

bezwaar/beroepsprocedures naar aanleiding van een Wob-verzoek ter bespreking Wdeimg Jurdiseh Adviseur
inbrengen. Datum

28

2017-0000590492

november 2017

9. Jurisprudentie

Ter bespreking. Onder andere aandacht voor het overzicht Wob-uitspraken. De
leden worden gevraagd om de op hun departement betrekking hebbende
uitspraken toe te lichten.

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Onder andere aandacht voor de vraag: hoe gaan andere ministeries om met de

openbaarmaking van Q&A's? Het is VWS opgevailen dat ministeries op dit punt
verschillend handelen. Mogeiijk kan op dit punt een eenduidige

interdepartementale afspraak gemaakt worden.

11. Slutting

Votgende vergadering: dinsdag 23 Januari 2017, 14:00 -16:00 uur.

Billagen:

1. Verslag vergadering van 24 oktober 2017.

2. Ter bespreking: memo weglakken van namen van ambtenaren en derden.

3. Ter Informatle: besluit Inzake luchtrulm boven Oekralne en de Kiim; artikel 4:6 Awb.

4. Ter vaststelling: werkprogramma IWO 2018.

5. Jurlsprudentleoverzicht rechtbanken 18 oktober t/m 28 november 2017,

6. Jurisprudentieoverzicht ABRvS 18 oktober t/m 28 november 2017.

7. AcUepunten IWO.

8. Afgestemde onderwerpen IWO van 2011 tot heden.

9. Ledenlljst IWO.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

verslag IWO

Vergaderdatum en -tijd

Deelnemers

Afwezig

Agendalid

5 december 2017, 14:00-16:00 uur

(secretans),

(EZKVLNV), (IenVaBL_

(SZWyilllHii^^ PenV},BHHim (WVS),
(Pels Rijcken).

(Def), (EZK/LNV).

{BZK),|
■(AZ),

(AZ),
(BZ),

■■ (Def),
(EZK/LNV), I

I (DUO)
(Fin), I

SZW),
(Oav),

(SZW).

MInlsterte van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Directie Constitutionele
Zaken en Wetgeving /
Afdeling Jur disch Adviseur

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Oen Haag
www.rijksovertieid.nl

Contactpersoon

enninbd(.nl

Datum
15 januari 2018

Kenmerk

2018-0000028221

1. Opening

opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededeiingen

meldt de vergaderdata voor 2018:
23 januari - 10 jull
6 maart - 11 September
17 april - 23 oktober
29 mel - 4 december

reageert dat 23 oktober 2018 In de herfstvakantie valt. pj.iif.-e.
zai dat nagaan.

3. Verslag vergadering 24 oktober 2017

Net verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Datum

15 Januari 2018

Naar aanleiding van het verslag, vraagt^^pm naar de status van de checklist bij
tnterdepartementate codrdlnatle. ||||||||||||||^^ antwoordt dat de checklist, naar
aanleiding van de discussie tijdens het vorige IWO, op een tweetal punten is
aangepast. HIj vult aan dat het de bedoeling Is de checklist te agenderen voor het IHJZ
van 12 december 2017. HHHII dat hij de laatste versie van de checklist
niet heeft gezien en dat hij de checklist op een aantal punten nog wil verduidelijken.
Na enige discussie besluit|^|||||||||||||||||||^ dat gewacht kan worden met agendering in het
IHJZ, zodatJI|H de mogelijkheid krijgt de checklist aan te vullen. |
verzoektmfmifMn nieuwe versie af te stemmen met]

en hemzelf, voordat tot agendering In het IWO kan worden overgegaan.

Naar aanleiding van het verslag, nieldt||||[||||||||||m| dat de minister van BZK op 7
december 2017 een gesprek heeft met de Initiatiefnemers van de Woo.

4. Actualiteiten Wob

||||||[|[|||||^||||||[|||||^ bespreekt met de leden de uitspraak van rechtbank Midden-
Nederiand Inzake WhatsApp- en sms-berichten. Onder andere wordt gesproken over
de mogelijke praktische invulling van de uitspraak en de wenselijkheid om hoger
beroep In te stellen. dat de minister van VWS meermaals

heeft aangegeven dat hij in hoger beroep wil gaan tegen de uitspraak van de
rechtbank. Het insteilen van hoger beroep zai worden afgestemd in de MR. Parallel
hieraan zou gedacht kunnen worden over een instructie over hoe om te gaan met
WhatsApp en andere chatdiensten. I

HHH|||vraagt^ wat er in hoger beroep te halen valt, wellicht niet meer dan
tijdwinst. iiiiiiiiiiiiiiii^^ vraagt of het een idee is om de uitspraak als startpunt te
nemen om te zeggen dat WhatsApp niet rheer gebruikt mag worden binnen het Rijk.

|||||||[|||||||||||||||||[|||[^ geeft aan dat de betekenis en gevolgen van de uitspraak genuancemi
dienen worden richting ambtelijke leiding en ministers.

|||||||^|||||||||||||[|[^^ benoemd in het kort nog een aantai punten die een onderdeel
zljn van de presentatie die ze had voorbereid.

5. Memo wegiakken van namen van ambtenaren en derden

geeft een toelichting. flHHHBH linden het een
handig document. Maar ze geven ook aan dat de toepassing van het memo In
individuele gevallen lastig kan zijn.

IBHHIli vaagt naar de praktijk van de minlsterles bi] het wegiakken van namen
van ambtenaren. HHHH| d^t Fin de namen van de leden van de
Bestuursraad en namen van personen die een besluit in mandaat hebben getekend
openbaar maakt. HHHHHHliii geeft aan dat VWS de naam van een directeur niet
openbaar maakt als uit een document niet duideiijk blijkt dat hij directeur Is. Met
andere woorden; de naam van de directeur dient gecombineerd te zijn met zijn
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Datum

ISjanuariJOia

functienaam, wil VWS overgaan tot openbaarmaking van de naam van de directeur.
||||||||||||||||[||||||| metdt dat OCW namen van directeuren openbaar maakt indien zlj naar
buiten treden bij het vervullen van hun functie. Verder meldt ze dat de naam van een

woordvoerder niet openbaar gemaakt wordt indien het bijvoorbeeld gaat om een e-
mall waarmee de woordvoerder niet naar buiten treedt. IHBHHHHI ^3" dat
JenV een vergelijkbare lijn hanteert.

meldt dat in sommige gevallen de functienaam herfeidbaar is naar de
naam van een 'lagere ambtenaar'. HHBHH reageert dat OCW de functienaam
van een ambtenaar openbaar maakt Indien er meer dan vijf personen zijn met
dezelfde functie.

vraagt zich af waar je de grens trekt bij het 'in de openbaarheid treden'.
reageert dat ze bij twijfel geneigd is om namen weg te lakken.

meidt dat Pels Rijcken in het verleden een factsheet heeft opgesteld over
persoonsgegevens. [Dit betreft de factsheet: 'Inzicht 2014: IndMduele ambtenaar en

de Wob: wat meet openbaar?']

mmm vraagt of de openbaarmaking van namen van personen die op een
organogram staan de nieuwe interdepartementale lijn is. HHHHI geeft aan dat,
gelet op de discussie, nog geen interdepartementale lijn kan worden afgesproken. Hij
vraagt de leden om intern na te gaan hoe namen van ambtenaren weggelakt worden
en om daarover in het licht van het opgestelde memo verder na te denken. Het
onderwerp zai geagendeerd worden voor de eerstvolgende vergadering om te bezien

of een interdepartementale lijn afgesproken kan worden.

6. Werkprogramma IWO 2018

geeft een toelichting. De leden worden uitgenodigd tot het doen van

suggestles.

geeft aan dat, afhankelijk van het hoger beroep in de zaak over
WhatsApp- en sms-berichten, het IWO een Instructie kan schrijven over hoe praktisch
om te gaan met WhatsApp- en sms-berichten bij het behandelen van Wob-verzoeken.

Daamaast geeft hij aan dat als programmaonderdeel toegevoegd kan worden dat het
IWO een interdepartementale lijn zaI opstellen inzake het weglakken van namen van

ambtenaren. Die interdepartementale lijn kan vastgelegd worden in de 'Instructie ten

behoeve van de uitvoering van de Wob'. HHHH punten zaI
toevoegen aan het werkprogramma. Het werkprogramma zaI ter goedkeurfng

voorgelegd worden aan het IHJZ.

meldt dat bijiage 1 van het modelbesluit direct aangepast kan

worden; in bijiage 1 staat een oude versie van artikel 1 van de Wob. |
reageert dat hij dat zaI oppakken.
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Datum

iSJanuari 2018

7. Juridisch contactpunt Who «n open data

|||H[||||||||[^ stelt vast dat er geen bespreekpunten zijn ingezonden voor dit
agendaonderdeei.

8. Interdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en

lopende bezwaar- en beroepsprocedures

millllHllimillll meldt dat EZK een verzoek heeft ontvangen van deH| over de
vestiging van het hoofdkantoor van de joint venture Tbyssenkrupp Tata Steel In de
regio Amsterdam. Het verzoek is ook Ingedlend bij AZ, Fin en SZW.

meldt datm een bezwaar heeft Ingediend tegen een besiuit over de
openbaarmaking van indexen die zijn opgesteld naar aanleidlng van de MH17-ramp.
JenV heeft zonder baat een uitvoerig gesprek t'"BH waarin gemeld Is dat de
indexen niet op documenten te hertelden zijn. vraaot of het bezwaar

ook andere ministeries raakt.

meldt dat 111111111111111111111 een verzoek heeft ingediend over het In
werking treden van het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg, waardoor extra geld
voor de gezondheidszorg beschikbaar is gekomen. Hij geeft aan dat de Algemene
Rekenkamer onderzoek doet naar het kwaliteitskader. Hij geeft verder aan dat
besloten is het onderzoek van de Algemene Rekenkamer niet af te wachten, de
inhoudeiijke behandeling van het verzoek wordt voortgezet. HHBHj suggereert
dat de behandeling van een verzoek on hold gezet kan worden Indien het werk van de

Algemene Rekenkamer belemmerd zou worden door openbaarmaking van Infonnatle
op grond van de Wob. In dat geval kan je afspraken maken met de verzoeker over de

behandeling van een verzoek.

jpgm maakt meiding van een beroepszaak tegen BHHHHBHHB*
zaak gaat over informatie bij de International Civil Aviation Organization (ICAO) die
onder een user agreement valt. Die informatie mag niet openbaar gemaakt worden op
grond van de Wob. flHHUI verweerschrift zai rondsturen.

9. Jurisprudentie

Naar aanleidlng van de uitloop van de vergadering, besiuit m||||||||||||||| dIt
agendapunt niet te bespreken.

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

vraagt hoe andere ministeries omgaan met de openbaarmaking van

Q&A's. Het is hem opgevailen dat ministeries op dit punt verschillend handelen. Hij
meldt dat Q&A's bij VWS integraal geweigerd worden.
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reageert dat het vaak afhangt van de omstandigheden. De Informatie
in Q&A's betreft nameiijk niet altijd persoonlijke beleidsopvatting, soms gaat het om
feitelijke Informatie. A2 handelt naar bevind van zaken, waarblj in de regel artikel 11
van de Wob wordt toegepast.

Hm||||[|| vuit hierbij aan toe dat van beiang is of de Q&A's in het openbaar ztjn
uttgesproken. Zo niet, dan zijn in het in beginsel persoonlijke beteidsopvattingen,
tenzij het feitelijke informatie betreft. HHHBHl HHHHHII sluiten zlch
hierbij aan en melden dat ze als werkwijze het raadplegen van het stenogram
hanteren.

Datum

IS Januari 2018

Op basis van de reacties van de leden, concludeert m|[|||[m||[||||m|| dat geen enkel
ministerie, met uitzondering van VWS, Q&A's Integraal welgert.

deelt met de leden een vraag over de openbaarmaking van ADR-
rapporten en informatieveiligheid: als een rapport op zichzelf geen informatie bevat die
je zelfstandig zou weglakken op grond van artikel 10 en 11 van de Wob, maar in de

context van andere rapporten wel inzicht geeft in de inrichting en werking van - een
deel van - de informatiebeveiliging, kan openbaarmaking van een dergelljk rapport
dan om die reden worden geweigerd/niet actief openbaar worden gemaakt? Of moeten
dergelljke rapporten los van de context en verhouding tot andere rapporten worden
beoordeeld?

reageren dat ze vinden dat het rapport

niet actief openbaar gemaakt hoeft te worden, aangezien het informatie betreft die een
sleutel kan zijn om in te breken. IHHHBHIII en Oeven aan dat ze
in dergelljke casussen varen op de expertise van experts op het gebied van

informatieveiligheid. vergelijkbare casus kent bij de
Autoriteit Nucleaire Velligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

||[im|[||H||||||| wil het voigende bericht doorgeven vanuit het Kabinet van de Koning:
wees je er bewust van dat je je dient te wenden tot de minister van OCW/de algemene
rijksarchivaris van het Nationaal Archlef voor stukken over het Koninklijk Huis die
overgebracht zijn naar het Nationaal Archlef.

11. Slutting

HmmmHII meldt dat dit haar laatste IWO is; zij gaat per 1 januari 2018
werken bij provlncie Zeeland in Middelburg als I

meldt dat dit zijn een-na-laatste IWO is als ]
februari 2018 werken bij BZ als I

hij gaat per 5

bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda IWO

Verfladenlstum en -tljd

Vergadetplaats

23 januari 2018, 14:00-16:00 uur

Z22-32-Curacao-zaal

MIntsterie van

Binnenlandse Zaken en

KonlnkrIJksrelatie*
Directie Constitutlonela

Zaken en Wetgeving /
Afdeling Jurdlsch Advlseur

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 200U

2500 EA Den Haag
www.rtjksoverhcid.nl

Contactpersoon

Ominbzk.nl

Datum

18 januart 2018

Kenmerfc

2018-0000026973

Bljlage(n)
8

Vergadeipunten:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering 5 december 2017

Ter vaststelling; bijiage 1.

4. Uitspraak ABRvS intern beraad en klachtenprocedure schending Verdrag
van Aarhus

Ter bespreking de mogelijke gevolgen van de uitspraak van de ABRvS van 20

december 2017, ECU:NL:RVS:2017:3497. over Intern beraad. Dit onder andere

vanwege een lopende klachtenprocedure tegen Nederland wegens de schending
van het Verdrag van Aarhus. De klachtenprocedure heeft o.a. betrekking op de
vraag weike externe partijen kunnen bijdragen Intern beraad. De klacht is

ingediend door Greenpeace bij het comit^ dat toeziet op naleving van het Verdrag
van Aarhus. De klacht heeft betrekking op de afwikkeling van een Wob-verzoek

inzake de vergunningverlening voor de energiecentrale van RWE en Nuon in de

Eemshaven. HB9HI en geven een toelichting.

5. Memo weglakken namen van ambtenaren

Ter bespreking. Tijdens het vorige IWO is gesproken over het weglakken van

namen van ambtenaren. Aan de leden is gevraagd om Intern na te gaan hoe

namen van ambtenaren weggelakt worden. Bezien zai worden of, in het licht van

het opgestelde memo, een interdepartementale lijn afgesproken kan worden. Het

memo is als bijiage 3 onderdeel van deze agenda.

6. Jurldisch contactpunt Who en open data

Ter bespreking. Het lOWJZ heeft In de vergadering van 10 maart 2016 besloten het

IWO tijdelijk tevens te laten functioneren als Interdepartementaal contactpunt voor

jurldische vragen op het gebied van de Who en open data. De leden kunnen vragen
inbrengen.
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Ministeiie van

Binnenlandse Zaken en

Konlnkrljksreiaties
DIrectfe Constitutionete

Zaken en WeCgevin^ /
ATdeling lur disch Adviseur

7. Interdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-ventoeken en lopende Datum
i_ . . 18 januaii 2018
bezwaar- en beroepsprocedures

Ter bespreking. De leden kunnen belangrijke lopende Wob-verzoeken, of zoia'^^ozesza
bezwaar/beroepsprocedures naar aanlelding van een Wob-verzoek ter bespreking
Inbrengen.

8. Jurisprudentie

Ter bespreking. Onder andere aandacht voor het overzlcht Wob-uitspraken. De
leden worden gevraagd om de op hun departement betrekking hebbende

uitspraken toe te lichten.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Onder andere aandacht voor de werkwijze van de departementen bij een verzoek

om een voorlopige voorziening.

10. Sluiting

Volgende vergadering: dinsdag 6 maart 2018, 14:00 -16:00 uur.

Byiagen:

1. Verslag vergadering van 5 december 2017.

2. Ter info: vastgesteld werkprogramma IWO 2018.

3. Memo weglakken van namen van ambtenaren en derden.

4. lurisprudentieoverzicht rechtbanken 29 novemlser 2017 t/m 16 jangari 2018.

5. lurisprudentieoverzlcht ABRvS 29 november 2017 t/m 16 januari 2018.

6. Actiepunten IWO.

7. Afgestemde onderwerpen IWO van 2011 tot heden.

8. Ledenlijst IWO.
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10

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag

Ministtrto van UttncnIwMis* Zafcan

tn Konfnkr^ksrettfies

Oirvctit Constitutiontie Zakcn an

.Wetgavinf / Afdeling JiffKfiuh

Advisaur

Turfmartrt 147

Otn H»ag

Postbus 20011

2SOO EA Oan Haag

www.r9lcs0vfrheid.nt

Contfctpcrsoon

IWO

Ominbzk.nl

Vergaderdatum cn -tyd

Deelnemers

23 januari 2018, 14:00-16:00 uur

Mcretaris),
(MOOI),

(Def),

I
■ (Jenv),
(VWS).

Umzig

Agendalid

(voorzltter),
ZWI.aBB

Ei^H
EZK/LNv),
■■(OCV
ITszw),S

1(10)1iren

(EZK/LNV), (lenW)

(BZK), (AZ),
r (AZ), Z),

V),
(S

Oatum
23 januari 2018

Kenmerk
2018^XKX}06S346

1. Opening

jj opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededelingen

meldt dat]
aanschuiven bij de vergadering.

later zulien

3. Verslag vergadering 5 december 2017

Het verslag wordt ongewljzigd vastgesteld.

Naar aanlelding van punt 8 van het verslag, meldt datim het
bezwaar tegen het besluit over de openbaarmaking van MH17 Indexen heeft
ingetrokken. In plaats van het bezwaar heeft |||| een nieuw Wob-verzoek
Ingediend. Het nieuwe Wob-verzoek raakt ook andere ministeries, waaronder BZ
en lenW.

In het verslag wordt melding gemaakt van een gesprek dat de minister van BZK
op 7 december 2017 heeft gehad met de initiatiefnemers van de Woo. |||||H|||
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11

Datian

23 Januart 2018

fnformeert de leden daarover. Tijdens het gesprek is gesproken
over hoe, in de geest van de Woo, gezamenlijk meer transparantie gerealiseerd
kan worden. Zowel de minister als de initiatiefnemers hebben punten
meegekregen om uit te werken. In een volgend gesprek zai de minister een bod
doen op hoofdiijnen. Dat bod zaI worden afgestemd in het lOWJZ en het SGO. Het

tweede gesprek tussen de minister van BZK en de initiatiefnemers zaI op 15
februari 2018 plaatsvinden. Daama voigt agendering in de MR. Het IWO zaI
betrokken worden bij de precieze uitwerking van de afspraken die gemaakt
worden op hoofdiijnen. Het versiag van het overieg van 7 december 2017 zaI via

gedeeid worden met de leden.

|vraagt naar de achtergrond van het rapport 'Open de iuiken.
Haaibaarheid actieve openbaarmaking overheidsinformatie'. jHHHHHI
mill reageert dat het een 0,9 versie betreft van het onderzoeksrapport dat
KOOP/IMI in opdracht van programma MOOI heeft opgesteld. De stuurgroep Ral
(Rijk aan Informatie) bespreekt het rapport aanstaande donderdag [25januari
2018J. De Ral denkt mee over de vraag of en hoe het actief openbaar maken van
bepaalde categorieen van informatie vormgegeven kan worden. De beslissing
daarover zai worden voorgelegd aan het SGO. Het rapport van KOOP/IMI zaI via

gedeeid worden met de leden.

geeft aan dat hij het prettig vindt ais j
aanschuift bij de vergaderingen van het IWO, omdat het IWO graag op de hoogte
gehouden wil worden van de ontwikkeiingen op het gebied van de Woo en de
werkzaamheden van programma MOOI. Mocht het agenda technisch niet mogelijk
zijn om aan te schuiven, dan kan belangrijke informatie via de e-mail gedeeid
worden.

4. Uitspraak ABRvS intern beraad en klachtenprocedure schending
Verdrag van Aarhus

meldt dat de uitspraak van de Afdeling van 20 december

2017, ECLI:NL:RVS:2017:3497. inzake intern beraad, mogelijk gevolgen heeft op
een lopende klachtenprocedure tegen Nederland wegens de schending van het
Verdrag van Aarhus. De klachtenprocedure heeft o.a. betrekking op de vraag
weike externe partijen kunnen bijdragen aan intern beraad. De klacht is ingediend

door Greenpeace bij het comite dat toeziet op naleving van het Verdrag van
Aarhus. De klacht heeft betrekking op de afwikkeling van een Wob-verzoek inzake
de vergunningverlening voor de energiecentrale van RWE en Nuon In de

Eemshaven. mHHHHHHil geeft aan dat, indien de uitspraak van de
Afdeling leidt tot een beleidswijzlging bij minlsteries, de uitspraak gevolgen zaI
hebben voor de behandeling van de klachtenprocedure. Een beleidswijzlging zaI
Nederland dienen te melden bij het comity. Het oordeel van het comite zaI

vervolgens naar alle waarschijniijkheid consequenties hebben voor de heie

uitvoeringspraktijk van de Wob.
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Datum

23 januari 2018

geeft aan dat het van het onderwerp afhangt of sprake is van Intern
beraad en dat de uitspraak van de Afdeling niet leidt tot een wijzlging van de
praktijk bij Fin. IHHHHHHIl geeft aan dat intern beraad gaat om de
kring van de overheid; de overheid bepaalt wat die kring is. Als de oveitieid
derden vraagt om bIj intern beraad betrokken te wforden, dan kan artikel 11 Wob
toegepast worden. HHHBHBI uitspraak van de Afdeling
opmerkelijk, mede omdat afstand wordt genomen van de uitspraak in de
Breukelen zaak, ECU:NL:RVS:2017:1298. HHUi vindt de uitspraak van de
Afdeling te specifiek om te denken over een beleidswijzlging. ||||||||||^|||||||||||||^
reageert dat de uitspraak betekent dat vaker een beroep zai worden gedaan op
onevenredige benadeling. HHBIi antwoorden dat dat
niet mogelijk is voor milieu-informatie. uitspraak
een nieuwe lijn is, maar nog geen bestendige lijn.

geeft aan dat hij het vergaand vindt om op dit moment actie te
ondememen richting het comltd, vanwege de mogelijke gevolgen voor de
uitvoeringspraktijk van de Wob. Hij vindt het belangrijk dat een goede analyse
geschreven wordt, waarover tijdens een voigende vergadering gesproken dient
worden. Daama kunnen vervolgstappen bepaatd worden. Indien nodig, kan Pels
Rijcken worden gevraagd om mee te denken.

reageert dat hij samen met |gB|||||||^^ van lenW een
analyse zaI schrijven. Hij vult aan dat het van belang is dat het IWO haar
opvatting geeft over de uitleg van de uitspraak van de Afdeling. Indien
verschillende opvattlngen bestaan, dan dient dat op papier gezet te worden. Het
IWO zai waarschijniljk niet het gremium zijn dat een beslissing zaI nemen over de
handelwijze richting het comite.

5. Memo weglakken namen van ambtenaren

IP herlnnert de leden eraan dat tijdens het vorige IWO gesproken is
over het weglakken van namen van ambtenaren. Aan de leden is gevraagd om
intern na te gaan hoe namen van ambtenaren weggelakt worden. Bezien zai
worden of, in het licht van het opgestelde memo, een interdepartementale lijn
afgesproken kan worden.

(geeft aaii dat het belangrijk is om een helder criterlum te
hanteren. Wat hem betreft is dat de vermelding van een naam in een
organogram. PHPHHvraa^of alle departement een vergelijkbaar
organogram hebben. |||||||||||||||||^ reageert dat dat niet het geval is; niet alle
departementen hebben een organogram waarop de namen van directeuren op
vermeld staan. Hij vult aan dat de vermelding in een organogram een Indicatie is
^een ambtenaar door middel van zijn functie in de openbaarheid treedt. pp

geeft aan dat provincies en gemeenten op dit punt openhartiger zijn.
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Datum

23 januari 2018

meldt dat indlen de naam van een directeur vermeld staat in

een e-mail, EZ de naam alleen openbaar maakt als de naam gekoppeld Is aan een
functienaam. |mmH[| reageert dat, indlen het criterium Is of lemand door de
vervulling van zljn functle In de openbaarheld treedt, het er niet toe doet of het

een Interne e-mail is.

|||||||[||[[||[|||||||| meldt dat vaak sprake Is van herleidbaarheld van
persoonsgegevens. dat OCW de functienaam van een

ambtenaar openbaar maakt Indlen er meer dan vljf personen zljn met dezelfde
functle.

31 concludeert dat, gelet op de gevoerde discussle, een nota ter
besluitvorming zai worden voorgelegd aan het IHJZ. In de nota zai een nieuwe

Interdepartementale lijn worden voorgesteld.

6. Juridisch contactpunt Who en open data

mmm||||[m mformeert de leden over een Who-verzoek dat Def heeft
ontvangen. Het betreft een verzoek om beeldmateriaal van een speclfleke
fotograaf en beeldmateriaal van de afgelopen vljf jaar In ultzendgebied. Een deel
van de gevraagde informatie Is openbaar en een deel nIet. De auteursrechten en

portretrechten berusten bij Def.

De leden discussieren over de wenselijkheid van hergebrulk van beeldmateriaal.

IlllllllllHllllllflllllll reageert dat ze naar aanlelding van het Who-verzoek contact
heeft gehad met |||||m||||||||[||||||| over de beeldbank van AZ. HHHH|
advlseert contact op te nemen met BZK/KOOP (Kennis- en Exploitatlecentrum
OfRclele Overheidspublicatles) voor informatie over de mogelijkheden om

beeldmateriaal te ontsluiten voor hergebrulk.

7. Xnterdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en

lopende bezwaar- en beroepsprocedures

meldt dat het hoger beroepschrift inzake de openbaarmaking

van WhatsApp- en sms-berichten gedeeld zai worden met de leden voor Input.

111111111111111111 meldt de achtergrond van een verzoek dat doorm[||[|||||[|||| Is
Ingedlend bIj verschillende ministerles. Het verzoek ziet op de activlteiten en

(on)roerend zaken in Nederiand van de Republiek Kazachstan. BZ acht het niet
wenselijk alsUHHHIi Informatie wordt voorzien. |HHH|||| geeft aan
dat het verzoek kennelijk niet is Ingedlend om documenten voor een leder

openbaar te maken zoals de Wob beoogt. In dat verband haalt hij recente
jurlsprudentie aan. UJUJH vult aan dat niet duldelijk Is wat de
bestuurlljke aangelegenheid is. |||||||||||||||^^
reageren dat verzoeker, gelet op artikel 4:5 van de Awb, schriftelljk In de
gelegenheld dient te worden gesteld de bestuurlljke aangelegenheid te dulden. Qg
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Datum

23januart2018

||ij.i.^ imeldt dat BZK een conceptbrlef heeft opgesteld, die brief zai hij deien
met de ministeries die het verzoek hebben ontvangen.

8. Jurispnidentie

Naar aanleiding van de uitloop van de vergadering,
agendapunt niet te bespreken.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Qm[||||informeert de leden over een ICT-proJect binnen Fin over het
automatiseren van weglakken van informatle. Hij zaI de leden op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.

vraagt W3nn6€r||||||||||||||||||[^^ een memo gaat schrijven over de
openbaarmaking van verslagen van gesprekken en overleggen die vertrouwelijk
hebben plaatsgevonden. verwijst daarbij naar de actiepuntenlijst van
het IWO. dat hij die taak vanuit zljn nieuwe functie
bij CZW niet kan oppakken; hij is geen onderdeel meer van programma MOOI.

Tot slot wisselen de leden van gedachten over de onconventionele ideeen van

be trekking tot Wob-procedures.

10. Siuiting

bedankt HHH inspanningen voor het IWO.

bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda IWO

Vertjaderpiaats Z36-33-Zwolle-zaal

HInltterle van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties
Directie GonsUtutlonele

Zaken en Wetgeving /
Afdeling Juf disch Adviseur

Turtmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
wvnw.rljksowerheid.nl

Contactpersoon

Vergaderdatum en-tijd 13 maart 2018 15:15-17:00 uur

eminbzk.nl

Datum

2 maart 2018

Kemnerfc

2018-0000146286

Bijiage(n)
7

Vergaderpunten:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Wet Open Overheid

Ter info. uitleg geven over de stand van zaken met

betrekking tot de Wet Open Overheid.

4. Versiag vergadering 23 januari 2018

Ter vaststelling: bijiage 1.

5. Reactie minister van EZK op incidenteei app4l
Ter info; bijiage 2. De leden worden gevraagd om voorbeeiden/situaties die geraakt

worden door de uitspraak van de ABRvS van 20 december 2017,

ECU;NL:RVS:2017;3497 {intern beraad). Het gaat dan om situaties waarin er

overleg plaatsvindt met externen die ook een eigen beiang hebben bij de uitkomst

van het beraad en waarop thans ingevolge bovengenoemde uitspraak, artikel 11,

eerste lid van de Wob niet meer zou kunnen worden toegepast (terwiji dat overleg

onvermijdeltjk en noodzakelijk is en ook het eigen beiang van de exteme niet te

voorkomen is). Het Ministerie van EZK wil deze input graag verwerken in het

pleidooi voor de zitting en zo scherp mogelijk aan de Afdeling overbrengen weike
gevolgen de uitspraak van 20 december 2017 heeft voor de praktijk bij de

verschillende departemehten.

6. Juridisch contactpunt Who en open data

Ter bespreking. Het I0W3Z heeft in de vergadering van 10 maart 2016 besloten het

IWO djdelijk tevens te laten funcBoneren als interdepartementaal cpntactpMnt voor
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juridische vragen op het gebied van de Who en open data. De leden kunnen vragen
Inbrengen.

7. Interdepartementate Wob-venoeken, overiga Wob-verzoeken en lopende
bezwaar- en beroepsprocedures

Ter bespreking. De leden kunnen belangrljke lopende Wob-verzoeken, of

bezwaar/beroepsprocedures naar aanleiding van een Wob-verzoek ter bespreking
inbrengen.

8. Jurisprudentie

Ter bespreking. Onder andere aandacht voor het oveizicht Wob-ultspraken. De

leden worden gevraagd om de op hun departement betrekking hebbende

uitspraken toe te lichten.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Ministerie van

Wnnenlandse Zaken en

KonJnkrljksrelatiea
Directie Constitutionele

Zaken en Wetgeving /
Afdeling Jur disch Adviseur

Datum

2 maart 2018

Kenmerk

2018-0000146286

10. Sluiting

Volgende vergaderlng: dinsdag 17 april 2018, 14:00 -16:00 uur.
BUIagen:

1. Verslag vergadering van 23 Januart 2018.

2. Reactle minister van EZK op Incidenteel appil HHHI|
3. lurisprudentieoverzicht reditbanken IZJanuari t/m 28 februari 2018,

4. lurisprudentieoverzicbt ABRvS 17 Januarl t/m 28 februari 2018.

5. Actiepunten IWO.

6. Afgestemde onderwerpen IWO van 2011 tot heden.

7. Ledenlllst IWO.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

verslag IWO

Vergaderdstum en HUd

Deelnemers

AFwezig

Agendalid

20 maart2018,15:15-17:00 uur

(voorzitter),

(S2W),

(AZ),

(lenW),

r(Fin),

(lenW),

(CZW).(BZ),

■ (Def),
ms).m

secretaris),

(VWS), HI
(ocw},H

CJenV),

(EZK/LNV),

(EZK).

(BZK), JggggggggggM (AZ), ■
|(A^)' (BZ).

■■r (Def), Hi HHH (E>U0),
(EZK/LNV),i—■ (Fin),«MBM (OCW),
■■ (szw), mmmmmm (szw).

Olrectte ConstituHonete
Zaken en Wetgeving
Afdering jur disch Adviseur

Tuffmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.riJksoverhekl.nl

Contactpanoon

Ominbzk.nl

Datum
4 april 2018

Kenmerk
2018-0000204375

1. Opening

opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

introduceert bIs de nieuw van het IWO.

2. Mededelingen

IIIIIIIIIIIIIIIIIH zich hebben afgemeld voor het overleg. |0.2.e r'innfm
neemt namens VWS deel aan het overleg. HHHHHSHLJI
aanschuiven.

HHH meldt dat per ais afdellngshoofdJuridlsch Adviseur zai starten. PPHHHHh zai waarschljniljk de nieuwe
voorzitter van het IWO worden. Precleze afspraken hieromtrent moeten nog
worden gemaakt.

Pagina 1 van 6



... .,.„ ._ . ..

18

I Stelt voor om namens het IWO een kaart te sturen naar

3. Wet Open Overheid (Woo)

Datum

4 april2018

licht de stand van zaken met betrekking tot de Woo toe.

De route die bewandeld is, is een puntenlijstje met rijksinzet gesprekken dat
is gestuurd naar het lOWJZ en daarna naar het SGO. Binnen het SGO Is
gekozen voor het opstellen van dilemma's in plaats van een puntenlijst.

zai kljken of ze de notitie met dilemma's kan delen met de
leden van het IWO.

De dilemma's hebben betrekking op:
Openbaarheid versus de bescherming van intern beraad
Openbaarheid en de verhouding met vluchtige communlcatiemiddelen
De brede wettelijke registerplicht
De fasering van openbaarheid en beoordellngstermijnen.

vraagt of de dilemma's al met de Initiatiefnemers zijn gedeeld.

reageert dat de dilemma's zijn besproken met de
Initiatiefnemers en dat de volgende fase zich richting afbakening van de
dilemma's en de opiossingsrichtlngen beweegt. De Initiatiefnemers zitten hler
dringend op te wachten. Voorafgaand aan het IWO zat zij in overleg met de
Minister van BZK. De Minister wil dat het contact met de inltiatiefhemers
wordt gelntensiveerd. Het wegwerken van de dilemma's staat hierbij op de
eerste plaats. Voor de bespreking met de Initiatiefnemers Is het relevant dat
we als overheid transparanter zijn. Het plan is om dit te doen door middel van
het actief openbaar maken van bepaalde categorieSn van informatie. Dit ligt
vooral bij het Programme MOOI en Ral.

WMBW reageert dat zij graag ziet dat het IWO vroegtijdig wordt betrokken
bij dit proces. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis en
expertise die er bij het IWO ligt. Zij heeft pas op de dag van de vergadering
het rapport dat is uitgebracht door KOOP met categorleen ontvangen. Ze
spreekt de wens uit dat algemene juridische aspecten in het programme
MOOI en Ral binnen het IWO besproken kunnen worden.

De vraag die hier centraal staat is wat concreet vanuit het IWO gedaan kan
worden. mi— i^oedigt ledereen aan om hun elgen
departementsdelen aan te spreken.

PmSB^Bip stelt voor dat het IWO een lljst zou kunnen aanleveren met
categorleen waarvan het IWO denkt dat deze makkelijk openbaar gemaakt
kunnen worden. Indien er een concrete vraag ligt, dan kan het IWO hierop
inspelen.
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Datum

4 april 2018

geeft aan dat het IWO ook digitaal ingezet kan worden. Dat
er ̂ en keer in de zes weken vergaderd wordt, neemt niet weg dat veel via
mailverkeer wordt besproken. Als er behoefte is om met een aantal mensen
bij elkaar te zitten, kan dit ook.

stelt de vraag hoe het tijdspad voor de Woo emit ziet.
antwoordt dat het volgende gesprek met de

initiatiefnemers zai gaan over opiossingsrichtingen. Centraal staat dat wordt
gekeken naar hoe de initiatiefnemers willen inspelen op de dilemma's die zijn
geconstateerd. Het is belangrijk om aansluiting te vinden; lets wat de
initiatiefnemers ook aantrekkelijk vinden om over te nemen. Eventuele
aanpassingen in de Woo willen de initiatiefnemers voor de zomer presenteren.
Relevant is dat zij met een wijziging komen.

4. Verslag vergadering 23 januar! 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van punt 4 van het verslag, meldt |'(|'!2 §. | dat besloten Is
om de uitspraak van de Afdeling van 20 december 2017,
ECL1:NL:RVS:2017:3497^ Inzake intern beraad, niet naar het Aarhus comiti

llllljim De uitspraak is op een aantal essentiSle punten nog niet
uitgekristalliseerd.

Naar aanleiding van punt 5 van het verslag, meldt HHjlH samen
met miiHHHIli ^ schrijven over het weglakken
van namen van ambtenaren voor het eerstvolgende IHJZ dat zaI plaatsvinden
In april.

||||[[|||||||||||[|||[ herinnert de leden van het IWO aan de uitspraak van de Raad
van State van 31 januari 2018, ECU: NLiRVS: 2018:321. waarbij de knoop is
doorgehakt wat betreft openbaarmaking van namen van medewerkers die
niet wegens hun functie in openbaarheid treden. De Afdeling heeft haar
jurispmdentie gepreciseerd en overweegt dat het belang van eerbiediging van
de persoonlijke levenssfeer zich verzet tegen openbaarmaking van namen van
medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden, tenzij
de indiener van het desbetreffende Wob-verzoek aannemelijk heeft gemaakt
dat het belang van de openbaarheid in een concreet geval zwaarder weegt.
De vraag die er nu ligt, is wanneer lemand in zijn/haar functie naar buiten
treedt.

Indien een organisatie een organogram publiceert, is het lastig om te zeggen
dat de betreffende medewerkers niet in hun functie naar buiten treden. Er zijn
echter ook ambtenaren die niet op een organogram staan, maar wei naar

buiten toe treden; bijvoorbeeld de woordvoerders. ||||^||m||||n gp |
■■zullen dit meenemen in de nota.
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Datum

4 apHI Z018

5. Reactie Minister van EZK op Incfdenteei appil *1 Wob

llllllllllllllllllllliy^ geeft als voorbeeld dat zij ter voorbereiding van beleid
overleg voeren met sociale partners die er zitten voor de belangen van hun
elgen achterban, maar voor een deel ook voor de belangen van het Ministerie
van OCW. Het is moeilijk om een scheidslijn te trekken.

geeft Schiphol en De Rotterdamse haven als voorbeeld. Die
zitten er voor hun eigen belang, maar ook voor het nationaal belang en voor
het uitvoeren van beleid.

reageert dat de uitspraak moet worden bekeken in zijn casuistiek.
In het gevai van de uitspraak van 20 Januari 2018 was sprake van een beraad
waarbij de externe derde vrijwel uitsluitend of uitsluitend een elgen belang
had.

||0[||||||||[|||[ reageert dat de uitspraak tot gevolg heeft dat moet worden
uitgelegd waarom de uitspraak in een bepaalde zaak niet van toepassing is.

I vraagt of we de uitspraak niet groter maken dan hij is.
Hi reageert dat hij deze uitspraak tegengeworpen kreeg in een

ander Wob-verzoek waarbij de rechter vroeg of de ouder niet zijn eigen
belang vertegenwoordigt.
mUlllll reageert dat een college door een rechter van de Rechtbank
Amsterdam in een procedure van ProRail tegen RTL een dergelijke vraag heeft
gekregen. Op alle mogelijke momenten kan je er dus mee geconfronteerd
worden.

reageert dat het goed is dat we de uitspraak van de Afdeling
afwachten in de zaak tussen de Minister van EZK en H||H||||.. Wellicht dat
we daarna een analyse kunnen maken wanneer de uitspraak van 20 januari
2018 wel van toepassing is en wanneer niet.

6. Juridlsch contactpunt Who en open data

|||||||||||[|||[|imi|| reageert dat het in de tussentijd maar ^en keer is
voorgekomen dat iemand een beroep deed op de Wob en Who. Het betrof
stukken van de Kamer van Koophandel. Het verzoek is niet gehonoreerd
omdat de Kamer van Koophandel gaat over elgen stukken. Mocht iemand
behoefte hebben aan deze stukken dan kan zij dat doorsturen.

7. Interdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
iopepde bezwaar- en beroepsprocedures

B9||mi|||[|| meidt dat met de nieuwe bewindsvoerder van VWS, de
documenten tegelijkertijd met het geven van het besluit worden gepubliceerd
(met een maximum van vijf dagen). Ais gevolg hiervan heeft H|, naar

Pagina 4 van 6



21

Datum

4 april 2018

aanleiding van een Wob-verzoek, gevraagd of zij tijd konden krijgen cm het
stuk te schrijven. Hierbij dreigden zij met een vooriopige voorzlening. Dit
verzoek is afgewezen.

meidt dat AZ een Wob-verzoek heeft ontvangen van ■■ met
betrekking tot documenten over MH17. Dit is een breed Wob-verzoek wat bij
de verschiilende minlsteries is ingediend.

meidt dat AZ een Wob-verzoek heeft ontvangen met
betrekking tot WhatsApp en oud-Mlnister Zijistra. Ze steit de vraag hoe de
andere ministeries met Wob-verzoeken die betrekking hebben op WhatsApp
omgaan. HHHB reageert dat I&W het beleid heeft dat zij er in bezwaar op
terugkomen. VWS heeft het standpunt Ingenomen dat WhatsApp niet onder
documenten valt.

meidt dat OCW een Wob-verzoek heeft ontvangen dat is
ingediend door veillgheid van twee Joodse
scholen. Het gaat niet om veiligheid van de leerlingen in de zin van
terrorisme, maar om veiilgheid in de breedste zin. Dit houdt verband met een
concrete misbruikzaak. Dit verzoek is ook ingediend bij J&V, maar daar waren
geen documenten.

HmHII meidt dat zij een Wob-verzoek hebben ontvangen van de HH
inzake de kabinetsformatie. Dit verzoek is echter ingetrokken omdat alles ai
openbaar was gemaakt.

|||||[||||||||[|||||||||^^ meidt dat J&V een Wob-verzoek heeft ontvangen over een
rechtshulpverzoek van Rusland aan Nederiand in een zaak over inbreuken op
de merknamen op sterke drank, BZ en AZ hebben dit verzoek ook ontvangen.

meidt dat I&W een Wob-verzoek heeft ontvangen over F15.
Zi] zullen een negatief besluit uitsturen dat er niets ligt. Defensie en EZK
neooen dit besluit ook ontvangen.

meidt dat ook BZ het verzoek heeft ontvangen met betrekking
tot MH17. Het betreft een groot aantai documenten. Bij de beoordeting van de
documenten zai hij een steekproef houden, geheei in lijn met de uitspraak
van de Rechtbank Noord-Holiand, 22-01-2018, ECU:NL:RBNHO:2018:373.

|||m||m||[|| meidt dat BZK een Wob-verzoek heeft ontvangen waarih
verzoeker vraagt om aiie correspondentie tussen het Ministerie van BZK en de
afdeling advisering van de Raad van State met betrekking tot het
wetsvoorstel intrekking Wet raadgevend referendum. Volgens verzoeker heeft
het Ministerie van BZK de Raad van State gestuurd In het advles.
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Datum

4 april 2018

8. Jurisprudentie

meldt dat vooral de ultspraak van de Raad van State van 31
januari 2018, ECLI;NL;RVS:2018;314 Interessant Is: een bestuursorgaan
hoeft niet binnen een zelfetandig onderdeel van een document per zin of
zinsdeel te bepalen of verwevenheid tussen feitelijke gegeven en persooniijke
beleldsopvattingen een welgering kan rechtvaardigen.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

B  meldt dat er een zaak loopt bij l&V waarbij meneer heeft
verzocht het Wob-verzoek binnen vijf dagen te ontvangen. De rechtbank
heeft meneer nlet-ontvankelijk verklaard, waarna hij In verzet is gegaan.

tiu.z.e vraagt hoe de leden van het IWO omgaan met Wob-verzoeken
die zijn ingedlend door ambtenaren die een geschll hebben met een
minlsterie.

H^Hmilll reageert dat openbaarmaking voor een leder het ultgangspunt
Is.

10. Sluiting

bedankt de aanwezlgen vool- hun inbreng en sluit de
vergadeting.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda IWO

Vergaderdatum en-tijd 17 april 2018 14:00 - 16:00

Vergaderplaats MOl-22-Betuwe Zaal

Mlntst«1e van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties
Directie Constitutionele

Zaken en Wetgeving /
Aldeling Jur dlsch Adviseur

Turfmarkt 147

Den Haag
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

leminbzk.nl

Datum

17 april 2018

Kenmerk

2018-0000206093

Bljlage{n)
10

Vergaderpunten:

1. Opening

2. Mededellngen

3. Verslag vergadering 13 maart 2018
Ter vaststelling; bijiage 1.

4. Publicatie van Wob-verzoeken op Internet
Ter bespreking. Documenten op de pagina rijksoverheid.nl die alleen terugkomen
in het overzicht onder 'documenten', waaronder Wob-verzoeken, worden standaard

na 2 jaar gedepubliceerd en zijn dan alleen maar te vinden op de archiefwebsite.

Zle hiervoor het persbericht. De vraag die hier centraal staat Is: waar willen wij
Wob-besluiten ouder dan 2 jaar bewaren? Naar jullie zienswijze wordt gevraagd.

5. Jurfdisch contactpunt Who en open data

Ter bespreking. Het lOWJZ heeft in de vergadering van 10 maart 2016 besloten het

IWO tijdelijk tevens te laten functioneren als interdepartementaal contactpunt voor
juridische vragen op het gebied van de Who en open data. De leden kunnen vragen

inbrengen.

6. Znterdepartementale Wob-verzoeken, overlge Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Ter bespreking. De leden kunnen belangrijke lopende Wob-verzoeken, of

bezwaar/beroepsprocedures naar aanlelding van een Wob-verzoek ter bespreking

Inbrengen.
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7. Beoordelen Leidraden

Ter bespreking; beoordelen of en in hoeverre de 'Rijksbrede Wob-leldr^ad', de
'Leidraad omvangrijke Wob-verzoeken' en de 'Handleiding Wob-verzoeken'
aangepast dienen te worden (bijlagen 2, 3 en 4).

8. Actieve openbaarmaking
Ter bespreking. In het rapport van KOOP en IMI (bljlage 5) over actieve
openbaarmaking is een iijst met categorie#n van documenten opgesteid die acUef
openbaar kunnen worden gemaakt. De aanbeveiing hierbij is om een actieplan te
ontwikkeien om de genoemde categorieSn in de periode 2018-202X structureei
actief openbaar te maken in tranches van vier tot vijf categoriefin per jaar. Aan de
ieden wordt gevraagd hoe wij de actieve openbaarmaking van (die) documenten
kunnen bevorderen.

9. Jurisprudentie
Ter bespreking. Onder andere aandacht voor het overzicht Wob-uitspraken. De
ieden worden gevraagd om de op hun departement betrekking hebbende
uitspraken toe te iichten.

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

li.Sluitrng

Voigende vergadering dinsdag 29 mei 2018,14:00-16:00.

Ministeria van

Binnenlandsa Zakan an

Koninkrijksraiatla*
Directie ConstltuQonele

Zaken en Wetgeving /
Afdeling Jurdisch Advlseur

Datum

17 april 2018

Karanark

2013-0000206093

Bijlagen; ,

1. Versiag vergadering 13 maart 2018

2. Rijksbrede Wob-ieidraad

3. Leidraad omvangrijke Wob-verzoeken

4. Handieiding Wob-verzoeken

5. Rapport KOOP en IMI.

6. Overzicht jurisprudentie rechtbanken 1 maart t/m 3 april 2018
7. Overzicht jurisprudentie RvS 1 maart t/m 3 aprii 2018
8. Actiepunten IWO.

9. Afgestemde onderwerpen IWO van 2011 tot heden.

10. Ledenlijst IWO.
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Ministerie van Binneniandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag IWO

Vergaderdatum

Deelnemers

Agendalid

17 april 2018

(voorzitter eerste helft), I
(voorzitter tweede helft), |

fJ&Vt

(secretaris).

EZK)

I (AZ),
(BZ),|

(OCW),

(BZK),1
|(AZ),|

(DeOj||||H|pi (DUO), I

■■i (szw), ■■■■■ (SZW)

Directie Constituttonela
Zaken en Wetgeving
Afdeling Jur disch Adviseur

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

Ominbzk.nl

Datum
23 mei 2018

Kenmerk

2018-0000301830

1. Opening

opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededellngen

rneldtdatro!7'e'~^l|HHHHHHHHHHHHHi
zich hebben afgemeld voor het overleg.

intr(xiuceert||||||[|||||||||||[|^^ als het nieuwe afdelingshoofd
van de afdeling Juiidlsch Adviseur. Precieze afspraken omtrent wie het
voorzitterschap van het IWO zai vervullen, moeten nog worden gemaakt.

Illlllllllllllllllllll^ meidt ^g^jiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiii^ afwezig is in verband met
gezondheldsproblemen. Hij stelt voor dat wij namens het IWO een kaartje
sturen aan flHI

meidt dat i
zai geven overi

het volgende IWO (29 mei 2018) een presentatie
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Datum

23 mei 2018

3. Verslag vergadering 13 maart 2018

rre-TH vult onder punt 7 van het verslag aan dat Indlen In een Wob-
verzoek niet expllclet wordt gevraagd om WhatsApp gegevens, I&W hier niet
op ingaat. Indlen dit wel expllclet Is opgenomen, neemt I&W het standpunt In
dat WhatsApp niet onder documenten valt.

4. Publicatie van Wob-verzoeken op internet

Momenteel worden Wob-beslulten op Rijksoverheid.nl gepubliceerd.
Documenten op de paglna rljksoverheid.nl die alleen terugkomen in het
overzicht onder 'documenten', waaronder Wob-verzoeken, worden standaard
na 2 jaar gedepubliceerd en zijn dan alleen maar te vinden op de
archiefwebsite (http://rijksoverheld.archiefweb.eu).

reageert dat indien Wob-besluiten ouder dan twee jaar alleen op
de archiefwebsite te vinden zijn, hIer een link naar moet worden gevoegd.

De leden zijn het eens dat indien Wob-beslulten alleen maar op de
archiefwebsite te vinden zijn, deze:

Makkelijk vindbaar moeten zijn (al dan niet via google of zoekfunctie op
de paglna zelf)
Een link gevoegd dient te worden naar de archiefwebsite op de pagina
Rijksoverheid.nl (of eike andere paglna waar de Wob-besluiten worden
gepubliceerd).

navragen of bovenstaande punten nageleefd kunnen
worden.

Een andere optie Is om alle Wob-beslulten op overheld.nl te publiceren. De
beslulten worden dan niet na twee jaar overgeheveld naar de archiefwebsite.
mimillll zai navragen of dit mogelijk is en of hier dan niet hetzelfde
probleem als blj rijksoverheid.nl zaI optreden, te weten teveel informatie op
een website.

|||||||||[[|||||||||||||||^^ meldt dat het beleid van VWS dat Wob-besluiten Incl. de
bijbehorende documenten meteen worden gepubliceerd tegelijkertijd met het
nemen van een besluit. Is stilgezet. Dit zaI behandeld worden in het SGO.

5. Juridisch contactpunt Who en open data

jneldt naar aanleiding van een vraag van |||||||||||||||||||||| |||||||[^^
dat vrijwel nooit een verzoek om hergebrulk wordt Ingediend.

6. Xnterdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures

^ j Pagina 2 van 6
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DatoHn

23 mei 2018

meldt dat de advocaat van de tegenpartij incidenteel appel
heefl ingesteld In de WhatsApp zaak. Hij zai de reactie van VWS zonder het
nog in het IWO te bespreken docrsturen naar de Afdeling.

meldt dat het MH17 besluit zo goed als klaar is.
meldt dat in verzoeken indient waarin continue cm dezelfde

informatie wordt gevraagd. Als antwoord verwijst I&W naar eerder ingediende
verzoeken. Binnen l&W ligt geen nieuwe informatie. Als besluit wordt het
Wob-verzoek afgewezen met als reden dat er geen documenten te vinden zljn
binnen I&W.

nHHBII betrekking tot het MH17 verzoek binnen AZ,
e^n brief van Minister-President Rutte naar de president van OekraTne te
vinden is. Het beleid is echter dat diplomatieke brieven niet geopenbaard
worden.

indien ervoor wordt gekozen om de diplomatieke
brief wel naar de pers te sturen en niet naar de Kamer dit een reactie van de
Kamer kan opwekken.

nBHHB (geadresseerde) landen daar zelf bezwaren tegen
kunnen hebben.

niBHHI dat diplomatiek verkeer an sich geen
welgeringsgrond is (relatief).
Illlljjlllllllll reageert dat het een soortgelljk probleem is als WhatsApp; je
kunt niet sommlge berichQes openbaar maken en sommige niet.

meldt dat BZ een Wob-verzoek heeft ontvangen van]
inzake Informatie over wat Nederland doet met

Mozambique. Het Ministerle van Financien heeft dit verzoek ook

binnengekregen en heeft in deelbesluiten gereageerd. Er is beroep Ingesteld
tegen het uitblijven van de rest. |HHIH||| stelt de vraag of leden contact
met hem kunnen opnemen indien een dergelljk Wob-verzoek bij hun
ministerie binnenkomt. Er Is een artikel over geschreven en er zullen
meerdere artlkelen verschijnen Incluslef een blogserie over de Wob.

IllHllllllllll.meldt dat het ministerie van Financign een tijd geleden een
verzoek heeft gekregen over Kazachstan. Hij stelt de vraag of de leden hier

nog wat van hebben gehoord. De leden reageren dat ze nlets meer hebben
vernomen.

meldt dat VWS een Wob-verzoek heeft ontvangen van de
Dit Wob-verzoek was gericht aan het Ministerie

van BZ, maar is doorgestuurd naar VWS omdat zij het vakdepartement zijn.
Hij geeft aan dat zij verwachten dat andere departementen aangeschreven
zullen worden.

meldt dat het incidenteel appel inzake j nog even

zaI duren.

meldt dat een Wob-verzoek was blnnengekomen over de kosten

van reclameultingen ten aanzien van het referendum over de Wiv2017. In
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overies m«t d« minister van EZK zQn alle ko^n met b«itr«iddng ttit de
redanwultfngen o{»snbaar gemaakL

7. Beoordeien Leidradeii

De leden zqn t(^ de condusie gekomen dat er ved verschlHende
Wdra^n/lr^i^M^n cBe grofweg hetzelfde vermelden." ^ ̂
BHHI^HHHHH onderting oveiieg alle documntm^'
docunwrt samenvoegen (naast de SGO Instnictie), Ms ultgangspunt wordt de
SGO instriKtie genomen. Het doei van dit document Is het op een maidcalljke
manler ultieggen van de werkwQze van de Wob voor belddsafdellngcm.

Hfimmil In een eerdw overleg benoemd dat de modeibrteven
Wob publldcsvilenden^cer zouden moeten wordwi g«naakt. WeOkht goed om
dit in het vo^pnde overieg te bei^ken. flllillHi heeft aangege>nm
dMi te wfllwi nemen aan de werkgroep, Indian deze wordt c^>gericht.

8. Actieve openbaarmaking

De leden ulten hun onvrede met betrekking tot de stand van zaken omtrent
de Woo; het is voor hen niet duideiqk wat de laaMe stand van zaken ke. De
leden zoudm hier graag meer (kildelijicheld over krijgen.

Iimillllllll geeft aan dat zi] en haar dlrecteur proberen te promoten wat in het
rapport van MOOl en IMI staat. Ook meldt zlj dat er een nieuwe werkgroep
actieve openbaarmaking van sanctles is opgerlcht. 2e stelt de vraag hoe deze
werkgro^ zlch verhoudt met het IWO. De SG van law zou graag wat meer
wliien weten over de gesprekken met de indieners.

mUmil reageert dat Informatie hieromtrent gevoeiig Is en nu nog
niet openbaar kan worden gemaakt.

; reageert dat voor het voigende overieg, onze coliega's van
programma MOOI worden uitgenodigd om lets te komen vertelien over (te
laatste stand van zaken. Het Is goed om nu blnnen het IWO de 16 categorie«n
die zljn vermeld In het rapport van MOOI en IMI te behandelen en te kyken
wat actief openbaar gemaakt zou kunnen worden.

cu eHifloHe

Beieiden

verentwoontln

g

1. laarplannen Geen bezwaren.

2. Omierzoeksrapporten
unlversitelten en

advie^nireaus, inclu^irf
acht^lggende ciata

Voor hat publtceran
van

onderzoeksfaf^xvten
is at een andertraject
aangewezen (aetteve
openbaarmaking

£ j
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Datum

23 met 2018

3. Beleidsevaluaties

4. Jaarrapportages,
verantwoordingsrapportag
es

5. Inspectierapporten

onderzoekstrajecten).
BZK voert dit ult

(loopt moeizaam).
Berenschot ingehuurd
om te evalueren).

Achterliggende data:
geen bestuurlijke

aangelegenheid dus
regels voor actieve

openfjaatmaking
gelden niet
Begrip

beleidsevaluaties is

heel breed.

Beleidsevaluaties

warden naar de

kamer gestuurd. De

evaluaties die niet

warden gestuurd zijn
derhaive niet bedaeld

om apenbaar te

maken.

Grate categarie:

anderscheid nadig.

Geen bezwaren;

bijvaarbeeld

burgerbriefrappartage
s warden wel al

apenbaar gemaakt.

Wardt ai veei van

apenbaar gemaakt.

Financiele

informatie

6. Open spending, begroting
en realisatie

7. Inkooplnformatle,
informatie over gunning

Wardt al jaarlijks
apenbaar gemaakt.

8. Subsidie informatie

Wardt al Jaarlijks
apenbaar gemaakt.

Wardt al deels

apentiaar gemaakt.

Besluitvorming 9. Lobbyinformatie,
agenda's, position papers

Met betrekking tat

labbyinfarmatie zijn
er ai bestaande

initiatieven am dit

apenbaarte maken.

10. Agenda
Ministerraad/GS/B&W

Discussie gaande

11. Besiuiteniijst
Ministerraad/GS/B&W

Discussie gaande
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i

Datum

23 mei 2019

12. Vergaderstukken en
ingekomen stukken
parlement, PS en
qemeenteraden

Wordtalopenbaar
gemaakt.

Uitvoering 13. Uitvoeringsaanwijzingen Hangt af van het

abstractieniveau.
,  14. Vergunningen Hangt af van de soort

IjeschikMng.
Overige IS. Wob-verzoeken,

gehonoreerde en
afgewezen verzoeken

Wordta!openbaar
gemaakt.

16. Informatle over

integrlteitschendlngen,
corruptle

Staat op agenda
SGO.

NB: Voordat informatle (actief) openbaar wordt gemaakt, zai eerst getoetst
worden aan de uitzonderingsgronden (art. 10 en 11) van de Wob.

yC-'Zimi en IBSE'lzullen dit lijstje terugkoppelen aan de collega's van
programma MOOI. Dit onderwerp zaI op de agenda komen voor het volgende IWO
(29 mei 2018).

9. Jurisprudentle

mDlllim.benoemt kort de uitspraak van de Raad van State van 28 maart
2018, ECU:NL:RVS:2018:1035 waarin is geoordeeld dat misbruik van
bevoegdheld is gemaakt.

immiimi meldt dat Wob-verzoeken vaker nlet-inhoudei!]k worden
afgedaan met als argument dat geen openbaarmaking voor een ieder is beoogd.
Zie ook; Raad van State, 21 maart 2018, ECLI;NL:RVS:2018:983 en Raad van
State, 14 maart 2018, ECU:NL:RVS:2018:848. |

"^^9 kntischer zijn
op belang.

10. WVTTK en rondvraag

vraagt naar het memo lakken namen van ambtenaren.

reageert dat dit memo ingebracht zou worden bij het IH3Z van april,
maar dat ze nog niet uit zljn over hoe ze de Jurisprudentle op weike beslispunten
voor willen leggen. De Jurisprudentle beweegt zlch er naar dat namen van
personen die In openbaarheld treden openbaar dienen te worden gemaakt. Op
^en punt blijven ze echter hangen; wat te doen met beleldsdirecteuren? In de
praktljk Is er verschil tussen de verschillende departementen.
DIflllllBllllllllim stelt voor dat in plaats van de namen, we de functle openbaren.
Verzoeker kan dan zelf opzoeken weike namen daar bIJ horen.

bedankl de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda IWO

Vergaderdatum en -tijd

Vergaderplaats

29 mei 2018 14:00 - 16:00

Z36.30 Konlnkrijk der Nedetianden-zaal

Mlnfsterie wan

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties
Directie Constitutionele

Zaken en Wetgeving /
Afdellng Jurdisch Adviseur

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
www. rijksoverheid .ni

Contactpersoon

@minbzk.nl

Datum

23 met 2018

Kenmerfc

2018-0000302164

Bijlage(n)
8

Vergaderpunten:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering 17 april 2018
Ter vaststelling; bijiage 1.

4.

6.

7.

Wet Open overheid

Ter informatie. |a|||a|||__||||||||^||||||||||||||||^|H|||||[||||||||||||||||| zai
bijpraten over de laatste stand van zaken met betrekking tot de Woo.

De verhouding tussen de Wob en de AVG
Ter bespreking; de verhouding tussen de Wob en de AVG. HIerblj kan onder andere

gedacht worden aan misbrulk van recht (zie memo bijlage 2) en de

transparantieverpiichting (zie bijlage 3).

Juridisch contactpunt Who en open data
Ter bespreking. Het lOWJZ heeft In de vergadering van 10 maart 2016 besloten het

IWO tijdelijk tevens te laten functioneren als interdepartementaal contactpunt voor

juridische vragen op het gebied van de Who en open data. De leden kunnen vragen

inbrengen.

Xnterdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Ter bespreking. De leden kunnen belangrijke lopende Wob-verzoeken, of

bezwaar/beroepsprocedures naar aanleiding van een Wob-verzoek ter bespreking

Inbrengen.
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8. Jurisprudentie
Ter bespreking. Onder andere aandacht voor het overzlcht Wob-iiltspfaken. De
leden worden gevraagd om de op hun departement betrekking hebbende
uitspraken toe te lichten.

9. Wat verder ter tafei komt en rondvraag

10. Slutting
Volgende vergadering dinsdag 10 jull 2018,14:00-16:00.

MIntoterie van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksreiaties
DirecUe Constilutionele

Zaken en Wetgeving /
Afdeling ]ur disch Adviseur

Datum

23 mei 2018

Kenmerk

2018-0000302164

Bijiagen:

1. Verslag vergadering 17 april 2018

2. Memo veitioudlng Wob en AVG inzake misbruik van recht

3. Memo transparantieverpllchting uit de AVG

4. Overzicht jurisprudenbe Rechtbanken 4 april t/m 17 met 2018

5. Overzicht jurisprudentie RvS 4 april t/m 17 mei 2018

6. Actiepunten IWO.

7. Afgestemde onderwerpen IWO van 2011 tot heden.

8. Ledenlijst IWO.

.■4"
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

verslag IWO

Vergaderdatum

Deelnemers

Agendalid

29 mei 2018

(voorzitter), (secretaris), |
l<0CW),eHegjlBZ^g5jlg (Fin),

(J&V), (VWS), I

I (AZ),
BZ),|

(OCW),

(BZK),|
_ (AZ),|

(DeOjm^HI (0U0),|
(EZK/LNV),gHBg|| (Fin), I

WKKM (szw), ■■■■■ (szw)

Dtrectle Constltutlonets
Zaken en Wetgeving
AfdeHng Jur disch Advlseur

Turfmarkt 147

Den Haag
Postbus 20011

2S00 EA Den Haag
wvnv.rtjksoverheid.nl

Contactpersoon

9minbzk.nl

Datum

23 mei 2018

Kenmerk

2018-0000851472

1. Opening

iu,z.e. opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Mededellngen

meldt dat K?
vervangt en datl

vervangt, dat
namens OCW

deelneemt.

meldt dat ||||[||[||[||||||||^ het memo lakken namen van ambtenaren
heeft doorgestuurd en bedankt voor het stuk. De volgende stap die nu meet
worden genomen is het Inventariseren per ministerie wat de lijn is met
betrekking tot het lakken van namen van ambtenaren.

meldt datl Ide prestatie over hun systeem na de zomer zai
houden.

legt uit dat metjm^AiJHHHI lakken van
documenten geautomatiseerd kan worden.
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Datum
23 mei 2018

3. Verstag vergadering 17 april 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Woo

meldt dat op donderdag 31 mei 2018 in het lOWJZ een
temgkoppeling zai worden gegeven over de onderhandelingen met de
initiatiefnemers.

jzal binnenkort een update geven over de laatste stand van zaken.
zaI de leden mailen met een datum.

informeert de leden over de laatste stand van zaken met
betrekking tot de Woo:

•  Er is volgende maand weer een gesprek met indieners;
•  Openbaarheid van overheidsinformatie en de Woo als wettelijke basis

daarvoor Is het uitgangspunt van het gesprek;
•  Op basis van het regeerakkoord wordt over een paar onderdelen

gesproken - eerder besproken in het I0W3Z - die hoge kosten en/of
iasten verminderen. Het register uit de Woo is er een van;

•  Dat de informatiehuishouding op orde moet komen en het actief openbaar
maken van overheidsinformatie dagelijkse praktijk moet worden is ook
zeker.

•  Afhankeiijk van het voigende gesprek met de indieners komt het
onderhandelen in een verder gevorderd stadium. Instemming over de
verdere procedure is nu ook aan onze minister gevraagd.

Bllllllllllllllllllll^^ steit de vraag of het eindrapport van Berenschot nog
geagendeerd zai worden In het SGO. Hmggg geeft aan dat hij deze
vraag zai voorieggen aan j

5. Verhouding Wob en AVG

TransparantieverpUchting uit de AVG
QHmHIi heeft een memo opgesteid naar aanieiding van een eerdere e-
maii van het Ministerie van OCW met betrekking tot een tekstvoorstel dat
OCW zai opnemen onder het formulier digitaal indienen van een Wob-verzoek.

is veranderd.
geeft aan dat het tekstvoorstel zoals rondgestuurd door OCW

Aan de leden van het IWO wordt gevraagd om ^6n lijn af te spreken ten
aanzien van de transparantieverpiichting uit de AVG bij Wob-verzoeken. Het
voorstei is om een stukje tekst op te nemen onder het formulier indienen
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Wob-verzoek of onder de ontvangstbevestiging met een verwijzing naar de
privacyverklaring. Niet eike ministerie heeft immers een formulier cm Wob-

verzoeken In te dienen. Inmlddels heeft elk Ministerie een privacyverklaring
op de website Rijksoverheid.ni gepubiiceerd. HHHHI
tekstvoorstei rondsturen. Tijdens het voigende IWO zai een iijn afgesproken
worden.

NB: Oit stukje tekst zou weiiicht ook voor andere besiuiten gebruikt kunnen
worden.

Datum

23 tnel 2018

meldt dat dit onderwerp ook Is besproken in het
interdepartementaal privacy netwerk. HHHH HHHUH heeft een
presentatie over de AVG gehouden bij het IHJZ. Binnen het
interdepartementale privacy netwerk zijn modeibrieven opgesteid. Derhalve is
het beiangrijk dat wordt afgestemd met dit netwerk om te voorkomen dat er
langs eikaar heen wordt gewerkt.

||^^^^|[[mi|||||geeft aan dat hij onderwerp
heeft gesproken. Zlj heeft aangegeven dat er ruimte is op het terrein van de
Wob, omdat binnen het IWO interdepartementaal wordt afgestemd. Zodra er
overeenstemming is bereikt binnen het IWO, dan zai HI^HI d>t
voorieggen aan het IHJZ.

AVG en Wet Dwangsom

|||||[|||||m[| heeft een memo geschreven over de AVG en de Wet Dwangsom.
De wetgever heeft met de AVG geen knip wiiien zetten tussen de AVG en de
dwangsomregeling uit de Awb. De vraag die hier gesteid kan worden is of met

de komst van de AVG de misbrulk-zaken zuiien toenemen. In het memo wordt

de vraag gesteid of de misbruik-zaken met de komst van de AVG ook

daadwerkeiijk zuiien toenemen, gezien het feit dat de Wet dwangsom ook al
van toepassing was op de Wbp. Hierbij moet rekening worden gehouden met
het feit dat het inzagerecht in de AVG beperkter is dan de Wob in die zin dat

het aiieen om persoonsgegevens van verzoeker kan gaan.

De AVG bevat daarnaast ook een anti-misbruikbepaiing (artikei 12, vijfde lid,
AVG), die uitkomst kan bieden wanneer iemand een kennisnemlngsverzoek
indient met het oneigeniijke oogmerk dwangsommen wegens niet tijdig
besiissen en/of proceskostenvergoedingen te kunnen innen. De criteria voor
een weigering in de AVG genoemd in dit artikei iijken lets meer dan de
huidige Jurisprudentie onder de Wbp en Wob ruimte te bieden voor een
weigering.

steit voor om in het memo lets op te nemen over de
termijn van het verzoek. In de AVG is bijvoorbeeid niet duideiijk wanneer er
opgeschort dient te worden. Deze discussie over termijnen is relevant, maar
moet in het privacynetwerk worden opgenomen. Wei goed om het ter
informatie bij het memo te voegen indien het naar het IHJZ gaat.
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9®®*^ '^®t Ministerie van VWS al een inzageverzoek
heeft ontvangen. Momenteel zijn ze binnen VWS bezig met kijken hoe ze met
een inzageverzoek omgaan.

IBHmHHIi geeft aan dat de Wob en de AVG op gespannen voet
kunnen staan. Zo Is de jurisprudentle over het lakken van namen op grond
van persoonlljke levenssfeer ruimer dan de AVG. Hoe moet worden omgegaan
met Wob-besluiten waar persoonsgegevens In zljn opgenomen en worden
gepublic^erd?

milfl geeft aan dat er destijds richtlijnen waren opgesteld door het
College bescherming persoonsgegevens over actieve openbaarmaklng. Deze
dateren van een tijdje terug.

Een ander punt waar de Wob en de AVG een raakvlak hebben Is het recht op
vergetelheld. Is het mogelijk om Wob-verzoeken van het Internet af te halen
met een beroep op het recht op vergetelheld? Ook Is op grond van de AVG
mogelijk om je toestemming elk moment In te trekken; hoe verhoudt dit zich
met een Wob-verzoek? DIt zai zlch met de tijd wel uitkristaillseren.

Datum

23 mei 2018

6. Juridisch contactpunt Who en open data

||[||||||||||||||||||||||| meldt dat een collega van CZW In een van de vofgende
overleggen lets komt vertellen over de Wet hergebruik overheldsinformatie.
Er zaI mogelijk lets worden gewljzigd aan de richtlijn over hergebruik.

7. Interdepartementale Wob-verzoeken, overfge Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures

meldt dat in een vorige overleg het
voorstel heeft gedaan om een Rljksbrede Whatsapp Instructie op te stellen. BIj
nader Inzien plaatst hij daar vraagtekens bij. Rijksbreed stellen wlj Whatsapp-
berichten Immers op ̂ 6n lljn met telefoongesprekken, waar ook geen
Instructie over Is. Het risico Is dat als je een Instructie opstelt over hoe om te
gaan met Whatsapp, je wellicht Implidet de Indruk wekt dat de berichten In
Whatsapp wel aangemerkt moeten worden als documenten.
stelt derhalve voor om te wachten totdat de uitspraak van de Afdeling er llgt.
De uitspraak wordt op zljn vroegst na de zomer verwacht.

|||||||||||||||||||||||||[^ geeft aan dat er een gedragsregeling digitale
werkomgeving Is, dat Is vastgesteld door de Chief Information Offcer. Hierln Is
opgenomen dat vanuit velligheidsperspectlef het wordt afgeraden Whatsapp
te gebrulkten. Derhalve zou je kunnen stellen dat het al staand beleid Is. Als
je juridisch lets opstelt, dan kan je wellicht de Indruk wekken dat je het
goedkeurt. In dIt geval het gebrufk van Whatsapp.

Binnen de leden van het IWO Is overeenstemming dat momenteel geen
Instructie zaI worden opgesteld.
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Datum

23 mei 2018

meldt dat in het ICBR een richtlljn Is opgesteld waarin Is
opgenomen dat wanneer lets een bestuurlijke aangelegenheld Is, dat het voor
archlefdoelelnde en transparantledoelelnde neergelegd dient te worden in een
document. Hmmimm heeft dit een tijdje geleden rondgestuurd.

Wob-verzoeken

Informeert de leden dat het verzoek van ggggflgg over het
onderhoud en de bevelllging van munitlecomplexen Is Ingetrokken. Het
Mlnisterie van Defensie en SZW hadden a! voldoende aangeleverd.

Iimillllllflll Informeert de leden over het Wob-verzoek over Mozambique.
Verzoeker heeft een kort geding gestart, maar de staat Is door de rechter In
het gelijk gesteld. Oaarnaast is een Wob-verzoek Ingediend over leverlngen
van Damen Shipyards Group aan een aantal ianden. Dit verzoek is ook

Ingediend bij BZ en EZK.

mmil informeert de leden over het beroep dat III heeft Ingediend tegen
het (In bezwaar gehandhaafde) beslult op het Wob- verzoek van
betrekklng tot Informatie over MH17. m verzocht In 2017 om een Wob-
besluit van 2015 te heroverwegen en heeft tegelljkertijd een aanvullend Wob-
verzoek Ingediend. Daamaast heeftm nul op rekest gekregen op het meer
recente verzoek (aanvankelijk ingediend bij J&V en doorgezonden aan o.a.
lenW. Hiertegen heeft |H bezwaar Ingediend, daarna Ingetrokken. Inmlddels
Is een gezamenlijk bezwaarschrift Ingediend tegen het beslult van J&V en
I&W.

vult aan dat voor het bezwaar een termljn Is gegeven om de
gronden nader aan te vullen.

meldt datym^^HI Wob-verzoek heeft
Ingediend over Zljistra en zljn contacten met Rusland. Daamaast heeft het

Mlnisterie van AZ In samenwerking met het Mlnisterie van FInanclen Wob-
verzoeken over dividendbelasting In behandellng.

meldt dat zlj veel verzoeken binnen krijgen vanl
van

Veel van de Wob-verzoeken gaan
over de Incasso van verkeersboetes en strafrechtelljke boetes. Het Mlnisterie

van FInanclen heeft ook zo een verzoek ontvangen.

mi||[|H[| meldt dat BZK een Wob-verzoek heeft ontvangen over drie
artlkelen waar auteursrecht op berust. Het verzoek Is afgedaan met de
mededeling dat er sprake Is van onevenredige benadellng.
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Datum

23 met 2018

meldt dat bfnnenkort vijf besfuiten verstuurd zullen worden o.a.
over Zijlstra en zljn contacten met Rusland. Binnen AZ zljn er dtle ingediend
en bij BZ ook drie.

meldt dat er Wob-verzoeken zljn Ingediend over
Eurogrid (met asbest geinfecteerde staal). Deze verzoeken zullen samen met
de ILT worden afgedaan.

8. JurisprudenUe

imilll verwijst naar uitspraak nummer 8. Oit kan een aanlelding zljn om In
de kamer minder rulmhartig te verwijzen naar het advies van de landsadvocaat.

|?^^9miQm|||||||||_meldt dat de Afdeling op 23 mei uitspraak heeft gedaan in
een vijf jaar lopende zaak over de openbaarheid van individuele subsldiedossiers.
Het (toenmalige) Agentschap SZW heeft ruim 4000 subsidies verleend op grond
vandesubsidieregeling ESP actie E (Sociale Innovatie). HHHHjjlHHHil
^||||[|||||||||[|||||^^ in 2013 met een beroep op de Wet openbaarheid van
bestuur met 2282 afzonderlijke verzoeken verzocht om openbaarmaking van
2282 dossiers over deze subsidies. SZW heeft zlch op het standpunt gesteld dat
aan dit verzoek tegemoet mocht worden gekomen door een
openbaarmakingbeslissing te nemen over een deel van de gevraagde dossiers. Dit
standpunt is door de Afdeling onjuist bevonden. Om deze reden is alsnog beslist
over alie gevraagde subsldiedossiers. Tegen de (nieuwe) beslissing op bezwaar
kon uitsluitend beroep worden aangetekend bij de Afdeling. heeft
beroep aangetekend tegen deze (nieuwe) beslissing.

De Afdeling heeft uitspraak gedaan over de beslissing die Is genomen om deze
dossiers goeddeels openbaar te maken. De Afdeling heeft geoordeeld dat SZW de
uitspraak juist heeft opgevat en er op een juiste manier uitvoering aan heeft
gegeven. SZW heeft aan de belanghebbenden (de aanvragers van de subsidie en
de bij gesubsidieerde activiteiten betrokken adviseurs) mogen vragen of zij
bedenkingen hadden tegen openbaarmaking. SZW heeft terecht een deel van de
gevraagde informatie mogen weigeren omdat het gaat om bedrijfsgevoelige
Informatie. De Afdeling oordeelt dat SZW ten onrechte de persoonsnamen van de
aanvragers van de subsidies en de namen van de adviseurs heeft geweigerd
openbaar te maken. De namen moeten binnen zes weken alsnog worden
gegeven.

9. WVTTK en rondvraag

Bum vraagt hoe de leden omgaan met deelbesluiten en de bezwaarclausufe.
Wordt er in elk deelbeslult een bezwaarclausule opgenomen? Het is mogelijk om
met de verzoeker af te spreken dat hij/zij na het laatste deelbeslult het bezwaar
kan Indienen.

staat bij BZK.
Informeert de leden dat er een vacature voor Wob-codrdinator open
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Datum

23 mei 2018

meldt dat een Wob-verzoek was ingediend waarin verzoeker het
Ministerie van J&V vijf dagen had gegeven om met een antwoord te komen. Deze
verzoeker is niet ontvankelljk verklaard in zljn beroep bij de rechtbank. Hfer heeft
hij verzet tegen Ingesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat er omstandigheden
kunnen zijn die een kortere termijn rechtvaardigen. In deze zaak was dit echter
niet het gevai.

fZ/KKKKM ^3t BZ de standaardoverwegingen voor in Wob-bestulten
gaat vertalen naar het Engels. Hij merkt ook op dat een aantal departementen op
Rijksoverheid.nl bijiage 1 van het besluit niet hebben aangepast. Dit ziet vooral
op het dee! over hergebruik van informatie. Op de KCWJ website staat het goede
model met bijlage 1 en 2.

bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en slult de vergadering.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda IWO

Minlsteria van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijlcsreiaties
Directie Constitutionele

Zaken en Wetgeving /
Afdeling Jur disch Advlseur

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2SOO EA Oen Haag
wvm.rfjksoverheid.nl

Contactpersoon

m^mfOminbzk.nl

Vergaderdatum en -tijd 10JUI12018 14:00- 16:00 Datum

10 juli 2018

Kenmerk

Vergaderplaats N36.09 - Zeeland Zaal 2018-0000302164

Bijlage(n)

•

6

Vergaderpunten:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Versiag vergadering 29 mel 2018
Ter vaststelling; bijiage 1.

4. Wet Open Overheid
Ter infonnatie. hHHHHBHHHHHBHHHHHH
bljpraten over de laatste stand van zaken met betreldcing tot de Woo.

5. Juridisch contactpunt Who en open data
Ter bespreking. Het lOWJZ heeft in de vergadering van 10 maart 2016 besloten het
IWO tijdelijk tevens te laten functioneren als Interdepartementaal contactpunt voor
juridische vragen op het gebted van de Who en open data. De leden kunnen vragen
Inbrengen.

6. Znterdepartementale Wob-verzoeken, overlge Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Ter bespreking. De leden kunnen tielangrijke lopende Wob'-verzoeken, of
bezwaar/beroepsprocedures naar aanlekJing van een Wob-verzoek ter bespreking
Inbrengen.

7. Jurisprudentie
Ter bespreking. Onder andere aandacht voor het overzlcht Wob-ultspraken. De
leden worden gevraagd om de op hun departement tietrekking hebbende
uitspraken toe te tichten.
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Ministerie van

Binnenlandse Zakm en

Konlnkrijksrelaties
DIrectie Constitutionele

Zaken en Wetgeving /

8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag Afdeiing jurdischAdviseur
Datum

9. Sluitlng lojuitzois
Volgende vergadering dinsdag 11 September 2018, 14:00-16:00. Kenmerlc

'  2018-0000851475

Bijlagen:

1. Verslag vergadering 17 april 2018

2. Overzicht jurisprudentie Rechtbanken 18 mei t/m 28 juni 2018

3. Overzicht jurisprudentie RvS 19 mei t/m 18 juni 2018

4. Actiepunten IWO.

5. Afgestemde onderwerpen IWO van 2011 tot heden.

6. Ledenlijst IWO.
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Minisierie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

4!r-

3 '•

verslag »=£?

IWO  r' ~ .

? ...Jt" . -

J'l,'
s. '■"* ■ '
"i'-'f*-..- |--k

V«rgaderdatum

Oeeinemers

10 juli 2018

(secretaris),

helft).

(voorzltter eerste helft), j

IHHI (lenW, voorzltter tweede
(3&V),ggggJgi

(SZW)

1. Opening

||||||||||||||[|[||^ opent de vergadeiing en heet de ieden van harte welkom.

Mededelingen

02 stelt
heet

wor als de nieuwe Wob-coordinator bij BZK.
welkom en bedankt hem dat hij bereid Is

om verslag te doen binnen het IWO.

2. Verslag vergadering 29 mei 2018

§2S3H8HHHII1 merkt op dat Eurogrid vervangen moet worden door
Eurogrit. Daamaast merkt hIJ op dat het om staalgrit gaat.

Illlllllllllll^ verwijst naar ultspraak nummer 8. Deze uitspraak vormt Juist
oeen belemmering om In de Kamer te verwljzen naar adviezen van de
landsadvocaat. Het wordt echter niet raadzaam geacht dit uitgebreid te doen
omdat het verkeerd over kan komen Qe verschullen achter een 'extern' advies
dat je niet openbaar maakt of toezendt aan de Kamer l.p.v. een openbare
onderbouwing van je elgen argumenten).

3. Wet Open Overheid

lllllllllllllllllllllll^ heeft de leden van het IWO bijgepraat over de stand van
zaken met betrekking tot de onderhandellngen met de Indieners. Het resultaat
wordt naar verwachting in november aan de Minlsterraad en de Kamer
aangeboden.

DlrecUe binsOtutionehi
Zaken en Wetgeving
Afdeling Jur disch Adviseur

Turfmarkt M7
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rtJksoverheid.nl

CoMaclpenoon

eminbii(.nt

Datum
4 Augustus 2018

Kenmerfc
2018-0000849584

Pagbw 1 van S

.ia



43

Datum

4 augustus 2018

5. Memo AVG en Wet op de Dwangsom

De concepttekst voor onder ontvangstbevestigingen van Wob-verzoeken wordt
aan de leden voorgelegd.

Uw persoonsgegevens zijn nodig bij het behandelen van [taak] en
warden vertrouwelijk behandeld. Het Ministerie van [departement]
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.
Wlj verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet ianger nodig
zijn. Voor meer informatie over hoe het Ministerie van [departement]
met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten zijn, verwijzen
wij u naar [link].

stelt de vraag of de mededeling dat persoonsgegevens
verwijderd worden wanneer deze niet langer nodig zijn, lets anders kan
betekenen dan de periode die wettelijk is toegestaan om de gegevens te
bewaren. Dit kan namelijk in strijd zijn met de Archiefwet. De vraag die hier
gesteld kan worden is of deze gegevens bewaard moeten worden op grond van
de Archiefwet. De uitvoering van de tekst is iastig. HHHHHi
ultzoeken hoe het werkt met de seiectieiijsten. Het kan namelijk zo zijn dat
gegevens op grond van de Archiefwet ianger bewaard moeten worden. Dit
houdt in dat oftewei de zin 'Het ministerie van [departement] bewaart uw
persoonsgegevens niet ianger dan wettelijk is toegestaan' of de zin 'wij
verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet ianger nodig zijn'
verwijderd dient te worden.

Afgesproken is dat de ieden voor 1 September hun commentaar zuiien geven
op het Memo.

Binnen SZW en OCW is een inzageverzoek ingediend op grond van de AVG. De
ieden constateren dat bij de behandeling van dit verzoek aiieriei vragen over
de uitvoerbaarheid opkomen.

4. Juridisch contactpunt Who en open data

||||||||||[|[|[|||||||||^^ geeft aan dat de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie en
open data aangepast wordt door de commissie. HUH geeft aan dat in
het voigende IWO coiiega HHHtHIl ~ betrokken is bij de
onderhandeiingen - wat komt verteiien over de wijzigingen.

Znterdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en

lopende bezwaar- en beroepsprocedures

meidt dat in het IHJZ gesproken is over de inrichting van het
juridisch landschap. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat het IHJZ
strategischer kan opereren. Daarnaast Is o.a. gekeken naar de samenwerktng
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Datum

4 augustus 2018

tussen IH3ZAHW en het I0W3Z. Afgesproken is dat in het IH3Z/IHW
onderwerpen zoveel mogelijk worden afgerond en dat er in geval van
strategische keuzes voorlegging aan het I0W3Z piaatsvindt.

Daamaast Is gekeken naar de werkgroepen die onder het IH3Z ressorteren;
deze werkgroepen ondersteunen het IHJZ. De verschillende departementen
zullen een voorzittersrol vervullen. BZK zai een voorzittersroi blijven vervuMen
binnen het IWO. Dit omdat het een iogische link heefl met het minlsterie.

Er meet nog bezien worden hoe verder invuliing wordt gegeven aan de
samenwerking IWO/IHJZ; voorleggen van een beslisnota, of dat we het IHJZ
inhoudelijk informeren en binnen het IWO keuzes maken. HHHHf
aan dat het in de nieuwe opzet belangrijk is dat binnen het IWO vaker wordt
nagedacht over de strategische en politieke aspecten van het Wob werk.

Daamaast wordt een nieuwe werkgroep Bestuursrecht algemeen in het ieven
geroepen. Voorzitter van deze werkgroep is HBHHHI

||[||||[[||||||||||^^ meldt dat vanuit OCW meer behoefte is aan
interdepartementale afstemming met betrekking tot openbaarheid van
bestuur. Ze steit de vraag of het IWO eens in de vier weken kan piaatsvinden,
In plaats van, eens in de zes weken zoals het nu geregeld is.
||||||||[||||||m[|||_stelt voor dat indien behoefte is om te sparren over bepaalde
onderwerpen dit weliicht in groepjes kan. Zo is er bijvoorbeeld ook nog een
lijst met acties. We zouden het daar de volgende bijeenkomst over kunnen
hebben en groepjes kunnen indelen.
flmygyi merkt op dat we kunnen beginnen met het kijken naar de huidige
agenda. Meer vergaderen is niet de meest logisdie opiossing, maar het is goed
om hier in ̂ 6n van de komende vergaderingen verder over te spreken. ̂
imil geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat iedereen het gevoel heeft
dat de afetemmlng goed verloopt.
Waar zit bijvoorbeeld de meerwaarde van het punt 'interdepartementale Wob-
verzoeken'. We kunnen dit bijvoorbeeld beperken tot Wob-verzoeken die
andere departementen zouden kunnen raken en niet als een ter info rondje.
Indien een Wob-verzoek bijvoorbeeld bij BZK, EZK en OCW is binnengekomen
dan is de kans groot dat zij al voordat het IWO piaatsvindt contact hebben
gezocht. We kunnen deze punt dan alleen behandeien voor vragen en niet voor
het puur delen van informatie.

||[||||||||||[|||||||||||^^ excuseert zich omdat hij iangs de minister moet en draagt
het voorzitterschap over aan ||||||||||||||||||||| leden gaan verder met de
behandeling van de interdepartementale Wob-verzoeken.

geeft aan dat bij BZK een Wob-verzoek is ontvangen van}
over beleid t.a.v. WhatsApp. Ze vraagt of de ieden een dergelijk verzoek
hebben ontvangen. Dit Is niet het geval. Afgesproken wordt dat BZK de
verzoeker, namens de verschillende departementen, de stukken zaI sturen met
betrekking tot Rijksbrede beleidsiijnen t.a.v. het gebruik van WhatsApp en
andere gegevensdragers.
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Datum

4 augustus 2018

zai

meldt dat op 29 augustus zitting bij de Afdeling zaI
plaatsvinden over intern beraad.

.meldt dat er een verzoek is ingediend door(
Inzake de agenda van de Minister-President. Het ministerie van,
verwijzen naar de openbare agenda.

meldt dat bij het ministerie van Buiteniandse Zaken twee Wob-
verzoeken zijn ingediend inzake de onderzoeksredactie Tabak. Het verzoek dat
betrekking had op contacten met fabrikanten is afgewezen en het andere
verzoek was doorgestuurd naar het ministerie van VWS.
[|||||||||||H|||||||||[m_meidt dat een Wob-verzoek bij de NFIA is ingediend inzake
alle contacten met de tabaksindustrie, op intemationaal niveau.
jjUmilll meldt dat
ministerie van BZK heeft ingediend inzake HR Analytics. In het verzoek
verwijst zij ook naar een onderzoek Spitsmijden dat is uitgevoerd bij I&W.
QQOljjjjimy meldt dat er een Wob-verzoek is ingediend over matchfixing.
Daarnaast heeft j&V een Wob-verzoek in behandeling inzake een
strafrechtelijk onderzoek inzake Mozambikaanse bedrijven. Dit is
doorgezonden aan BZ. BZ heeft een Wob-verzoek misstanden bij adopties uit
Indonesia naar VWS gestuurd. Tot slot is er een Wob-verzoek ingediend over
de dodelijke steekpartij Amsterdamse metro door verward persoon. Dit is
doorgestuurd naar VWS.
|||||||[|||||||| meidt dat HHII Wob-verzoek heeft gevraagd om
informatie over en naar aanleiding van het "Convenant deling van
dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart'. I&W heeft het verzoek ook
doorgestuurd naarde AIVD, MIVD, en BZ.

6. Jurisprudentie

Met betrekking tot de jurisprudentie is afgesproken dat atieen een
inhoudsopgave met een samenvatting van de zaken wordt rondgestuurd.

verwijst naar ultspraak nr. 2 in de jurisprudentielijst
(ECLI:NL:RBMNE;2018:2312). Dit was een tussenultspraak van de rechtbank.
Een college van I&W heeft n.a.v. de tussenultspraak een aanvuiiende
motivering opgesteid. ̂ Hzal de aanvuiiende motivering rondsturen.

verwijst naar uitspraak nr. 8 (ECLI;NL:RBMNE:2018:2824). I&W
heeft voorlopig gelijk gekregen bij de rechtbank ten aanzien van hun argument
dat I&W wei digitaai toegang tot het Report heeft en dat kan raadplegen en
inzien. Volgens de rechtbank biijkt nergens uit dat I&W zelf het document
onderhoudt, bewaart of anderszins in zijn beheer heeft. Ook de juridische
zeggenschap ligt bij het ICAG.

||||||||||||||[|||||||^ verwijst naar uitspraak nr. 8 de kosten hoeven niet geopenbaard
te worden. Met de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de korpschef
aannemelijk heeft gemaakt dat het [advocatenkantoor] onevenredig kan
worden benadeeid indien de door dit kantoor gehanteerde tarieven openbaar
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Datum
4 augustus 2018

worden gemaakt en dat dat gevolgen kan hebben voor de relatie tussen de
politie en dit kantoor.

tijden veel ongespedficeerde en Het lukt
SZW niet cm binnen de termijn met een besluit op Wob-verzoeken te komen
dus ze worden geconfronteerd met een beroep op niet tijdig beslissen. Oe
laatste keer heeft de rechter er een dwangsom van 15.000 euro aan
verbonden. Deze is ook verbeurd. Nu is er weer een beroep op niet tijdig
beslissen aanhangig gemaakt. SZW is continu aan het vragen om het verzoek
te concretiseren. r

7. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Q||||||||||||||[|||||^ geeft aan dat ze aan de siag is gegaan om de Wob-modeilen
op de KCJW website burgervriendelijk te maken. Opmerkingen zijn welkom.

|||[||||||[||||||BB hetinnert de leden eraan om door te sturen hoe de verschiilende
departementen omgaan met het lakken van namen van
directeuren/woordvoerders etc.

|^||[|||||||||||[|||[|[^ vraagt de leden van het IWO om na te gaan weike
departementen hun uitvoeringsregelingen inzake openbaarheid van bestuur
hebben ingetrokken. SZW kan die van hun niet intrekken omdat hier de
aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur van AZ aan ten grondsiag
iiggen. Hij vraagt of de verschiilende departementen willen nagaan of hun
uitvoeringsregeling nog bestaat.

9. Sluiting
Volgende vergadering dinsdag 11 September 2018, 14:00-16:00.

^ •
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda IWO

IWQ

Vergaderplaats Z22-32 - Curagao - zaal

Ministerie van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties
Directie Constitutionele

Zaken en Wetgeving /
Afdeling )ur disch Adviseur

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
wvrw.ftjksovefheid.nl

Contactpersoon

Vergaderdatum en-tijd 30 OktObCr 2018 14:00- 16:00

Oiitinbzfc.nl

Datum

4 September 2018

Kenmerk

2018-0000302164

Bljlage(n)

7

Vergaderpunten:

1. Opening

2. Mededeiingen

3. Verslag vergadering 11 September 2018
Ter vaststelling; bijlage 1.

4. Juridisch contactpunt Who en open data
Ter bespreking. Het lOWJZ heeft in de vergadering van 10 maart 2016 besloten het

IWO tijdeiijk tevens te laten functioneren als interdepartementaal contactpunt voor

juridische vragen op het gebied van de Who en open data. De leden kunnen vragen
inbrengen

5. Vragenlljst IHJZ

Ter bespreking. Vragenlijst voor de subgroepen die onder het IHJZ hangen. Deze

vragenlijst is bedoeld als input en gespreksstof voor het nieuwe IHJZ en de

formulering van strategische opgaven. Uiteindelijk zai vanuit het IHJZ rond

december input geleverd worden aan het lOWJZ die dezelfde beoordeling zaI

ma ken.

6. Artikel 68 Gw en de Wob

Ter bespreking. In de procedurevergadering van de vaste commissie voor RnanciSn

van 26 September 2018 is gesproken over de brief inzake de Afschaffing

dividendbelasting en de Wob-verzoeken. (verzoek Omtzigt). De commissie heeft

aan de staatssecretaris van financign verzocht de Kamer te informeren wat het

beleid van het kabinet is ten aanzien van het aanbieden van stukken aan de Kamer

die als gevolg van een Wob-besluit opent>aar zijn gemaakt'
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7. Interdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Ter bespreking. De leden kunnen belangrijke lopende Wob-verzoeken, of

bezwaar/beroepsprocedures naar aanieiding van een Wob-verzoek ter bespreking
inbrengen.

Minliterte van

Binnenlandse Zaken en

Konlnkrijksrelaties
DIrectie Constitutionele

Zaken en Wetgeving /
Afdeling Jur disch Adviseur

Datum

4 September Z018

KenmerV

2018-0000849583

8. Jurisprudentie
Ter bespreking. Onder andere aandacht voor bet overzicht Wob-ultspraken. De
leden (kunnen) worden gevraagd om de op hun departement betrekklng hebbende
uitspraken toe te lichten.

9. Wat vender ter tafel komt en rondvraag

10. Slutting
Volgende vergadering dinsdag 11 december 2018,14:00-16:00.

Bijlagen:

1. Verslag vergadering 11 September 2018

2. Vragenlljst IHJZ

3. Overzicht jurisprudentie Rechtbanken 1 septemtier t/m 19 oktober 2018
4. Overzicht jurisprudentie RvS 1 September t/m 19 oktober 2018

5. Actlepunten IWO.

6. Afgestemde onderwerpen IWO van 2011 tot heden.

7. Ledenlijst IWO.

'■3 i ' ■ .&
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Conft tut OfMte ZJkan i

WHQVVmQ

Turftnaitt 147

Dan Haag
PoatbiB 20011

2S00EA Dan Hog
Wadartand

•nmtjnMslud

versiag IWO 11 September 2018

Vargadardatum

11 taptambar 20ia

Kaoncrti

2018 00006SS4S7

11 September 2018

mze
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10J2.e
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.EZ
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Ondenwerp Bespreking Vervolg Wie

1. Opening
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2. (ipv S)
Intro waa

Intro HH

Is dit uniek prpiect of meerdere
aanbieders mogeljk? Onbekend

Even iaten bezmken en vo%ende
keer besiuiten om weVrtet voor
te ies^n aan IHAV (met WOO

Agenderen voor een
komend overteg;|^^|
imiir
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3. (ipv4)Wet
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wijz^ng wet 2020
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AW; application program
interface;
Retkwi|dte tiitbreiding naar
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water/ener^e/spoor/post etc
Orrderzoeksdata (niet
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Ter kenrusn^ne

4. (ipv 3) V«rdag Pun^ op de mail
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Vraag A\A3: ontvangstbevesti|^
akkoord of nIet? Nog niet Ivm
Archiefwct.

*  ̂ ,

Alien

Actie; BZKjHjloverteg

■

Arttelijst Oude actielijst doorlopen en
actualiseren.

Beiangstellingsregistratie voor
wie belan^telling heeft voor een
actie.

Voorstei: BZK neemt

initiatief voor uitvoering
activist

■' '

5. Iied«lelingen p.2.e.» Advies landsadvocaat openbaar?
Art 11 Advocatenwet staat dat

Inde w^.

Voorstei: een komend

overleg doorspreken wat nu
{xedes het pijr^nt is bi)
een eventuete

(^>enb3amrudck« of niet
:  . ■<

6 en 7.

Int«tf4^rteiiK»itafe
Wob verzoeten en
Jurispnidentle

zaak(EZK-29aug
2018)

lirrrn
l&M: positionering
Profail-verzoek

Geschtl over UPD (universele
postdienst). UPD is UPD verlener
vt%er» de Postwet
PuUiek beiar^ Postnl
Economtsch belang Postnl
Hoe om te gaan met wtspraak
20 december 2017 (Savol zaak).
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8. Wvttk

Kcmdje acties die aBen

raken:

(drugstxieid)
Raakt niet iedereen

|; Uitspraak
migratiecommbsie

Bi| de rechtbank was er
weerstand en is het document

alsnog openbaar geniaakt.

Defensies: Who

veaoek foto's op
een Beeidbank

Op basb van Who worden foto's
verstrekt Vraag: mag dat buitm
het doel van Defensle? Discussie

ontstaat.

limipersvra^
Whatsapp

belek) gaat OO aan.
De QO zofgi voor de coordinatie
vanuit BZK van het antwo(»d.

ledere QO venorgt zelf de
afstemming met de Wob-
juristen.

Concept tekst: vanuit
Communicatie BZK.

Er komt dus ook een gezameniijk
antwoord.

Concept tekst vanuit
OO/BZK verspteid.

Wob-verzoek Whatsapp en
Persvraag Whatsapp ioopt
door elkaar m de discussie.

Dit meet gescheiden
worden. leder doet eigen
Wob-verzoek af.

kosten

landsadvocaat

Kamervragen

Tarief landsadvocaat; hoe wordt
in den brede gebruik gemaaid
van advocaatdlenst

Actie: justitie heeft de lead
vwfo politie en tarieven
rechtsbijstand

achterhalen

advocaatkosten en tarieven.

Wie gaat richting kamer?
Dat is nog een vraag.

Kosten

landsadvocaat

Wob-verzoek

(afwez^ ts

•' /• •
■

daarmee bezig

Whatsapp-
wobverzoek

■ it: .

Tekst wordt a^estemd met
Landsadvocaat

mist het t

lOWiZ-actKve

openbaarmaking:
werkgroepvan

Vraag: aanvtdien brief
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

agenda IWO

im.

Vergaderplaats Z22-32 - Curagao - zaal

MInlstorie van

Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Oirectie Constitutioneie

Zaken en Wetgeving /
Afdeiing Jur disch Advlseur

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2S00 EA Den Haag

www.ftjksoverheid.nl

Contactpersoon

Vergaderdatum en-tijd 30 oktober 2018 14:00- 16:00

__|®minbzk.ni

Datum

4 September 2018

Kenmerh

2018-0000302164

Billage(n)
7

Vergaderpunten:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering 11 September 2018
Ter vaststelling; bijiage 1.

4. Juridisch contactpunt Who en open data
Ter bespreking. Het lOWJZ heeft in de vergadering van 10 maart 2016 besloten het

IWO tijdelljk tevens te laten functioneren ais interdepartementaal contactpunt voor
juridische vragen op het gebled van de Who en open data. De leden kunnen vragen
inbrengen

5. Artlkel 68 Grondwet en de Wob

Ter bespreking. College '"'ofrneert de leden over de re la tie artikel 68

GW en de Wob. Relevant: "De vaste commissle van Financien heeft aan de

staatesecretaris van financifin verzocht de Kamer te informeren wat het beleid van

het kabinet is ten aanzien van het aanbleden van stukken aan de Kamer die als

gevolg van een Wob-beslult openbaar zljn gemaakt."

6. Vragenlijst IHJZ

Ter bespreking. Vragenlijst voor de subgroepen die onder het IHJZ hangen. Deze

vragenlijst is bedoeld als input en gespreksstof voor het nieuwe IHJZ en de

formulering van strategische opgaven. Ultelndelijk zai vanuit het IHJZ rond

december input geleverd worden aan het lOWJZ die dezelfde beoordeling zai

ma ken.

Pagina 1 van 2



. ..1 . . U •••uwac

54

-y

»■«
i.

A t •>-
.. V It v« V

f. ''S'"
f. ■

,-J SVL ..4

^ r

. . >"^^'.-4 >r
I

'V ■

¥'
%: •

7. Interdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Ter bespreklng. De leden kunnen belangrijke lopende Wob-verzoeken, of
bezwaar/beroepsprocedures naar aanlelding van een Wob-verzoek ter bespreklng
inbrengen.

8. Jurispnidentie
Ter bespreklng. Onder andere aandacht voor het overzicht Wob-uitspraken. De
leden (kunnen) worden gevraagd om de op bun departennent betrekking hebbende
uitspraken toe te lichten.

9. Wat vender ter tafel komt en rondvraag

10. Siuiting
Volgende vergadering dinadag 11 december 2018,14:00-16:00.

Bijiagen:
1. Verslag vergadering 11 September 2018
2. Vragenlljst IHJZ
3. Relevante Informatie relatie art. 68 Grondwet en de Wob
4. Overzicht jurisprudentle Rechtbanken 1 September t/m 19 oktober 2018
5. Overzicht jurisprudentle RvS 1 September t/m 19 oktober 2018
6. Actiepunten IWO. , i
7. Afgestemde onderwerpen IWO van 2011 tot heden.
8. Lfidenlijst IWO.

Mlnlsterle van
Binnenlandse Zaken en
KoninkriJIarelatles
DirecUe Constitutionele
Zaken en Wetgevtng /
Afdeling lurdisch Advtseur

Datum
4 September 2018

Kenmerk
2018-0000851401
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

verslag Verslag IWO 30 oktober 2018

Const tut onele Zaken en

Wetgeving

Tuifmarkt 147

Den Haag
Postbus 20011

2500 EA Den Haag
Nederland

www.minbrft.nl

Contactpersoon

Ominbzfc.nl

Datum

^ ofctotier 2018

Vergaderdatum

Deelnemers

30 oktober 2018, 14:00-16:00

|(secretaris/BZK), (staglafre,
BZK), (AZ), I

l(vwsr^B||H^
|, (BuZa),fHHrnenW), |

(OCW)

Gast: I (BZK)

1. Opening
opent de vergadering en heet de leden van harte welkom.

2. Mededelingen

10 2 meldt dat|]^^S~~^ na de eerste helft zijn rol als
zal ovememen.

meldt dat hij voortaan namens het Ministerie van VWS zal
deelnemen aan het IWO.

VaststeHIng verslag ZWD 11 September 2018
llllllllllllllllll^^ merkt op dat het vorige verslag iastig te lezen was. Ze
hoopt dat het volgende verslag lets uitgebreider kan. De functie van het
IWO is informatie-uitwisseling en daarbij is het handig als er uitgebreid
verslag van de vergadering wordt gemaakt. 3ls opsteller
van het vorige verslag, reageert dat het een korte verslag was met
actiepunten omdat veel wordt afgestemd tijdens de vergadering zelf.

m^millllllllll.merkt op dat de vergadertijd die er is, gebruikt moet worden
voor onderwerpen die prioriteit hebben. Weilicht dat op een later moment
kan worden besproken hoe hier op een praktische manier mee kan
worden omgegaan. Het is van belang de vergadertijd te gebruiken voor
o.a. procesafspraken. We kunnen het agendapunt lopende Wob-verzoeken
bijvoorbeeld praktischer aanvliegen. ||||H|H|||||||b

Pagfna 1 vm 3
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Datum

30 oktober 2018

samenwerkingsruimte te werken. Stagiairef
voorzet maken.

zai een

.••: d vraagt of de Woo ats vast agendapuht In de agenda
opgenomen kan worden. Graag zou ze geinformeerd worden over de
laatste stand van zaken met betrekking tot de Woo.

4. Juridisch contactpunt Who en open data
Geen mededelingen

^rtikei 68 Grondwet en de Wob
|||||||||[||||||[||^^ (BZK) informeert de leden over de verhouding tussen
artlkel 68 Grondwet (Gw) en de Wob. De actieve informatieplicht van de
minister naar de Kamer vloeit voort ult de mlnisteriile
verantwoordelljkheld. Artlkel 68 Gw rlcht zlch op de passieve
Informatieplicht. De inlichtingenplicht op grond van art. 68 Gw Is ruimer
dan de Wob. De Wob is een ondergrens. Alles wat je verstrekt op grond
van de Wob, dien je ook te verstrekken aan de Kamer. De bovengrens Is
het belang van de Staat.

Als het gaat om actuele informatie die relevant zou kunnen zijn voor de
uitoefening van de taken van de Kamer is het aan de bewindspersoon om
- in het kader van diens plicht om de Kamer ook uit eigen beweging te
informeren - een afweging te maken of de Kamer gelijktijdig
geinformeerd wordt over de openbaarmaking van deze documenten. De
formele afepraak tussen de Secretarissen-generaal en de Griffier van de
Kamer is dat de Kamer minstens 15 minuten voordat de media wordt
geinformeerd, zaI worden geinformeerd over een besluit op een Wob-
verzoek (Werkafspraken 2012). In de avonduren of weekend dient de
Kamer vooraf geinformeerd te worden dat er een brief zaI worden
gestuurd. Ook nadat de brief is gestuurd, dient de Kamer achteraf te
worden gebeld.

mmmifl geeft aan dat het IWO een sturende rol heeft bij Wob-
verzoeken. Wellicht is het een idee dat de departementen richting het
IHJZ een signalering opstellen dat het vaak voorkomt dat een Wob-
verzoek wordt ingediend met het verzoek om Informatie die ook relevant
zou kunnen zijn voor de Kamer. Hierbij kan ingegaan worden op hoe te
handeien. miHH stelt voor om dit onderwerp verder in de
samenwerkingsruimte te bespreken / uit te werken.

6. Vragenlijst IHJZ
Met de leden wordt afgesproken dat ze uiterlijk vrijdag commentaar
geven op de vragenlijst die namens het IWO is ingevuld ten behoeve van
het IHJZ.

mm
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Datum

30 olctober 2018

7. Interdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures

meldt dat twee Wob-verzoeken die zijn ingediend over
de landsadvocaat, nu online staan. De eerste ging over kosten en
tarieven, de tweede ging over de kwantiteit van dienstverlening.
Uiteindelijk Is om input gevraagd aan de landsadvocaat.

||m||||[||||||||| meldt dat stukken concept worden genoemd indien het
gaat om Intern beraad en ontwerp worden genoemd indien de concepten
met externen worden gedeeld.

8. Jurisprudentie _____
HmmHH lidit de jm|ultspraak toe. De uitspraak leest alsof er
een externe bij is betrokken. Ze zai er een signalering aan wijden.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraagt
imillllllll stelt de vraag waarom de overheid geen gebruik maakt van
het in rekening brengen van kosten van kopieSn? HHHBB
antwoordt dat in een Kamerbrief is opgenomen dat de departementen
geen kosten doorrekenen.

mUggglJI meldt dat binnen BuZa de Wob-werklast binnen de directies,
gezien de beperkte capaciteit, hoog is. Wob verzoeken lopen vaak samen
met Kamervragen. De bestuursraad van BZ heeft besloten intern een
Wob-pool te starten. Deze collega's worden dan ingezet bij de
behandeling van een Wob-verzoek. Daama zai gekeken worden of het
mogelijk is om dit breder te trekken binnen de departementen. Hij zai hier
tijdens de volgende vergadering wat meer over vertellen.

|||[||||[[|||||||[||||||^ geeft aan dat zij er niet aan toekomt om de Wob-
modellen burgervriendelijk te maken. Zij zai dit verder met]

ibespreken.

merkt, naar aanleiding van de e-mailwisseling over biauwe

brieven, op dat indien er feitelijkheden in de brieven voorkomen, deze
openbaar gemaakt dienen te worden.

Pagtna 3 van 3



58

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda IWO

Vergadenlatum en -tlld

Vergaderplaats

11 december 2018 14:00 - 16:00.

N36-09 Zeeland'zaal

Minlst«1e van

Binnenlandse Zaken en

Koninkriiksrelaties

Oirectie ConsUtutionele

Zaken en Wetgeving /
Afdeiing Jur disch Adviseur

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contact|>ersoon

Omlnbzk.nl

Datum

4 december 2018

Kenmerk

2018-0000933419

Bl]lage(n}
4

1. Opening

2. Hededeiingen

3. Verslag vergadering 30 oictober 2018
Ter vaststelling; bijiage 1.

4. Wet open overheld (Woo)
Ter info. Collega IHiHHHHIl 'eden over de laatste stand
van zaken met betrekking tot de Woo Informeren.

5. Project e-mallarchlverlng.
Ter info. het projectteam e-mallarchivering zai de ieden
Informeren over de gevolgen van het project voor de afhandeling van
Wob-verzoeken.

6. Juridisch contactpunt Who en open data
Ter bespreking. Het I0W3Z heeft in de vergadering van 10 maart 2016
besioten het IWO tijdeiijk tevens te laten functioneren als
interdepartementaal contactpunt voor juridische vragen op het gebied van
de Who en open data. De Ieden kunnen vragen inbrengen.

7. Znterdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Ter bespreking. De ieden kunnen beiangrijke iopende Wob-verzoeken, of
bezwaar/beroepsprocedures naar aanleiding van een Wob-verzoek ter
bespreking inbrengen.

8. Jurisprudentie
Ter bespreking. Onder andere aandacht voor het overzicht Wob-
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uitspraken. De leden (kunnen) worden gevraagd om de op hun
departemeni; betrekking hebbende uitspraken toe te llchten.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Ministerie van

Binnenlandse Zaken en

Konlnkiijksrelaties
Directie Constitutionele

Zaken en Wetgeving /
Afdeling }ur disch Adviseur

Datum

4 december 2018

Kenmeric

2018-0000933419

10. Slutting

Volgende vergadering dlnsdag 22 januari, 14:00-16:00.

Bijiagen;
1. Verslag IWO 30 oktober 2018

2. Handrelking e-mailarchivering
3. Jurisprudentie Rechtbanken 20 oktober t/m 29 november 2018
4. Jurisprudentie Raad van State 20 oktober t/m 29 november 2018
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

verslag Verslag IWO

Con^ tut onele Zaken en

Wetgeving

Turfmarkt 147

Oen Haag
Postbus 20011

2S00 EA Oen Haag

Nederland

www.minbzk.nl

Contsctpersoon

Datum

11 december 2018

Vergaderdatum

Deelnemers

11 december 2018, 14:00-16:00

7*^^ (voofzltter, B2K),
BZK), BZK),
(ocw), !io.2^H||||B

(BuZa),
(OCW), IHIj^HljjjfCD^
(^enV),^m^^|(I^W),

(FIN)

(secrete ris,

Cast: no.Zje. (BZK)enj (BZK)

1. Opening

opent de vergadering en heet de leden van harte welkom.

"H meldt dat zlj voortaan namens het VWS zai deelnemen aan
het IWO.

2. Mededelingen
||3g|BlJl|meWt dat |

neemt het voorzitterschap deze keer over.
verhlnderd is in verband met het

De samenwerkruimte Is opgezet. ||||||m||||||||[|||| stelt voor dat ledereen of
twee namen doorgeeft die toegang zullen krijgen tot de rulmte.

3. Vaststelling verslag XWO 30 oktober 2018
merkt op dat zijn naam niet staat opgenomen in de lijst van

aanwezigen in het vohge verslag.

||||||[mm[|[|| voegt toe dat er indien er feltelijkheden in de biauwe brieven
voorkomen, deze brieven in beglnsel openbaar gemaakt dienen te worden.
Ook vraagt ze over de werkafspraken 2012. Graag zou ze deze willen
ontvangen.

|||||||[||[|||| merkt op datflH niet is geagendeerd. Blnnenkort wordt een
toelichting gegeven in Amsterdam. Eventueel kan|H|m opnieuw worden

Psglna 1 van 5



61

Datum

U decemb«r 2018

toegeiicht bij Financl^n. ■■■[^^ stelt voor om een keer het IWO bij
financien te houden, om^Hft^^enteren. vraagt wat da
concrete vervolgstappen zijn om JjUverder te brengen. Concrete vragen
"'"""WBI gestuurd naar||mgg||H||. H||H|HH||[^B||||[||||gef^ aan om een voorzet te maker^ver||||||. Het
streven is om dit voor het IHJZ/IWO af te hebben.

4. Wet open overheld (Woo)
IIIIIIHIIBHHHIlHIi Informeert de leden over de stand van zaken met
betrekking tot de Woo. Vooraf wordt vermeld dat de stukken vertrouweUjk
zijn, de teksten mogen niet naar buiten voordat het stuk bij de ministerraad
ligt. De directeuren hebben de stukken ontvangen die worden aangeboden in
het SGO van morgen. Daarin ligt het wetsvoorstel Woo, de kosten en baten
analyse en de brief van de Kamer met het politieke besluit om zich positlef uit
te spreken over de Woo. Woo gaat uit van een gewogen systematiek, er is
veel onderhandeld. Met het mandaat van SGO is er gekeken naar de
reikwijdte, publleke overheden, intern beraad, actieve openbaarmaking,
omschrijvingen daarvan en de manier waarop het naar buiten moet (register).
Dit alles binnen de kaders van het regeerakkoord. Hoge kosten en uitvoering
stonden centraai tijdens de gesprekken.

De Woo is goed op weg, op enkeie onderdeien zijn de vragen nog niet
beantwoord, zeals; waar de fasering zai zljn en wat het
inwerkingtredingsmoment zai zijn.

Wob wordt gewijzigd op o.a. de volgende punten;
Reikwijdte wordt uitgebreid naar meerdere bestuursorganen.
Openbaarheid van gegevens van de semipubiieke sector (art. 2.3 Woo)
kwam ook vaak terug. Vanaf het begin is er aangegeven dat daar een
AMvB voor nodig is. Dat wordt niet benut, er wordt eerst gezorgd dat op
rijksniveau alles goed wordt geregeld. Dan wordt er uitgebreid naar
decentrale overheden toe.
Het register is erult als middei om tot actieve openbaarheid te komen. Het
is de bedoeling dat een middei wordt gebruikt om daar alles in te bergen
wat je als organisatie gehouden bent om naar buiten te brengen, gelakt
en al. Dat vergt veel van de bestuursorganen. Daar moet lets voor in de
plaats komen. Het proces moet namelijk wel opgang worden gebracht.
Nuttig is dan een middei die bijvoorbeeid de vindbaarheid van gegevens
vergemakkelijkt. Er blijkt veel achterstand te zijn en dus moet er inzicht
komen over hoe het rijk en decentrale overheden werken aan
openbaarheid en het vindbaar maken van documenten. Te beginnen bij
rijksoverheid. Daarvoor is er een meer jarenplan gekomen, dat het
achterstalllge onderhoud in kaart gaat brengen. Als de digitate informatie
huishouding voldoende op orde is, zai hoofdstuk 6 vervallen.
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Datum

11 december 2018

-  Om medewerkers meer ruimte te geven zonder tussenkomst van de Wob,
is het artikel over Intern beraad gewijzlgd. Tijdens vergaderingen is naar
voren gekomen dat misschien meer nodig is dan een aanpassing van art.
11 Wob. Misschien een algemene uitzonderingsgrond die recht doet aan
de g-grond van vandaag. Dit is opgenomen In hoofdstuk 5 Woo.

Illllllllllllllllllll^^ merkt op dat er twee vormen zijn van actieve
openbaarmaking: actieve openbaarmaking van een inspanningsverplichting en
actieve openbaarmaking van categorieSn informatie. De kosten en baten
analyse ziet aileen op openbaarmaking van categorieen informatie. Dit brengt
verwarring. Verduidelijking staat op biadzijde 13 van het stuk. De toelichting
gaat ook in op verhouding tussen 3.3 en 3.1 Woo. De initiatiefnemers houden
vol dat 3.1 niet meer inhoudt dan art 8 Wob. De tekst is natuuriijk wel
anders, hier zai beleid over moeten worden gemaakt, waarin de
inspanningsverplichting verder kan worden geregeld.

jOyjJI brengt de discussie over WhatsApp en intern beraad op tafei.
De initiatiefnemers hebben vanaf het begin ook gekeken naar de Archlefwet
om de reikwijdte breder te maken. Er wordt aangesloten bij de beleidslijn van
WhatsApp en sms. Deze middelen worden gezien als vluchtige
communicatiemiddelen en vluchtige communicatie die persoonlijke berichten
bevatten valien niet onder de Wob. Uitsluiting voor deze middelen hebben ze
niet kunnen krijgen want het ultgangspunt van de Woo is:
techniekneutraliteit.

limillllllHim merkt op dat de Wet op Jeugdzorg verouderd is. Er zit in de
bijfage bij de Woo regimes van de uitputtende openbaarheidsbepallngen,
daarin is inderdaad veroudering zichtbaar. De initiatiefhouders hebben de
bedoeiing om, wanneer het voorstel aanhangig is, met de departementen de
bijiage te actuaiiseren. Houd deze verouderingen bij en geefze dooraanWIM

5. Project e-maHarchivering
informeert de leden over de gevolgen van het project e-

mailarchlvering voor de afhandeling van Wob-verzoeken. Er is een
handreiking gemaakt, die al is goedgekeurd door het ClO-beraad. Dit project
komt vanuit een rijks brede behoefte. Zowei bij VWS als 3enV zijn er
problemen ontstaan rondom e-maiis en in het kader van transparantie moet
alle beschikbare informatie openbaar worden gemaakt.

Het ultgangspunt is dat alle mails die in 10 weken worden verstuurd veilig
worden gesteld. Via welk middei is nog niet bekend, dat wordt nog uitgezocht.
Met het veilig steiien worden de mails beschikbaar voor informatieverzoeken

zoals Wob-verzoeken. Dit houdt niet in dat iedereen toegang heeft tot de e-
mails, enkel de Wob-functionarissen. Zoeken gaat dan d.m.v. een zoek en
vind, dat maakt het mogelijk om heel gericht te zoeken.. ledere
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Datum

11 dacember 2018

7.

dienstveriener heeft zijn eigen mailomgeving, waarin de mails worden
velliggesteld.

Dit project vervangt niet de huldige manler van e-mailarchiverlng. Het meet
worden gezlen als soort vangnet. In 10 weken Is het de bedoeiing dat eike
medewerker, voor zover relevant, zijn of haar e-mails sorteert voordat het
veilig wordt gesteld. Indien het niet de bedoeiing is dat een mall wordt
gearchiveerd, dan dient deze door de betreffende medewerker te worden

verwijderd. Ook de mails van oud-medewerkers worden bewaard in het
bestand.

Het project is nu klaar voor implementatie. Het doel is cm dit project bij vijf
departementen te testen. Verschlilende organisaties zijn betrokken geweest,
zoals de AP. Ook is er een pilot gedaan m.b.t. Wob-verzoeken, dit beviel.

Na 10 jaar worden relevante mails overgedragen naar het nationaal archief.
Dat betekent niet dat de mails naar 10 jaar op straat iiggen, en zijn zelfs 15
jaar na creatie niet openbaar.

Juridisch contactpunt Who en open data

brengt in datg^^i^mmnmm een verzoek heeft gedaan
om het register van verwerkingen (zover dit mogelijk is) in e6n
gestructureerd en machine-leesbaar bestand, zoals Excel of CSV, te
ontvangen. Dit verzoek Is bij meerdere departementen ingediend. Bij enkele
departementen is het register al openbaar. Hoe moet dit verzoek opgevat
worden? Als een Wob-verzoek of als een Who-verzoek?

HHmil geeft aan dat financien het verzoek als een Wob-verzoek in
behandeling gaat nemen. Het lijkt erop dat alle ministeries dit anders gaan
aanpakken. De vraag is hoe we dit gaan aanvliegen. Andere departementen
delen deze visie.

Illllllllllllllllllll^^ stellen voor om de vraag eerst neer te leggen
bij het interdepartementaal privacy overleg.

Znterdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
mmmi vraagt verduideiijking over de behandeling van het Wob-verzoek
vanimi over het verbod van gezichtsbedenkende kleding.
verduidelljkt dat het verzoek niet wordt overgedragen en datf^|^^^g de
behandelaar is. Hij heeft het Wob-verzoek in zijn eigen netwerk enkel
verspreid ter informatie.

Illlllllllllllllllllll^^ meldt dat er een Wob-verzoek binnen is gekomen over
integriteitsaangelegenheden. Verslagen van het IPIM van de afgelopen 6 jaar
worden openbaar gemaakt. ||||H||||||m ̂ pg^kt op dat het eerst de bedoeiing
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Datum

11 december 2018

was om alie verslagen openbaar te maken, er is geadvlseerd om dit niet te
doen. Daamaast gaat het verzoek speclflek over de beleldsvorming en niet
over individueie Integriteitskwesties.. HHH Wob-verzoek ook
ontvangen.

Er zijn werkafepraken gemaakt om Wob-coordinatoren als ingang te
gebrulken, als beleidsdirecties om zienswijze willen vragen.

Illlllllllllllllllll^ meldt dat er een Wob-verzoek is ingediend over Caribische
relzen, ook blj meerdere departementen. Ze vraagt zich af of de Nederiandse
Antillen hier ook onder valt of niet. Defensie neemt de leiding bij dit verzoek.

Ook is er een Wob-verzoek binnen gekomen over overdrachtsdosslers van
bewindspersonen van 1951 tot heden.
ook heeft ontvangen. Naar verwachting is het verzoek bij meerdere
departementen ingediend.

8. Jurisprudentie
Geen opmerkingen

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
|||||[|m||||||||[m_geeft aan dat de leden van het IWO zelf ook onderwerpen
kunnen voorstelien die tijdens de vergaderingen ter sprake kunnen komen of
gepresenteerd kunnen worden. Ze merkt op dat niemand onderwerpen
aandraagt.

mmilll stelt de vraag op welk niveau een Wob-beslult wordt ondertekend
bij de departementen. Hier is at een overzicht van, die wordt rondgestuurd.
Daamaast vraagt hij hoe het zit met de pubiicatietermijn (0-5 dagen) en de
kennisgeving naar de kamer toe. Hier is verder geen beleid over,
geeft aan dat BuZa een systeem heeft waardoor e-malis kiaargezet kunnen
worden zodat de Kamer gelijktljdig geinformeerd wordt. Dit wordt alleen
gedaan bij een bijzondere aanleiding.

1  V

Paglna 5 van S

Biiiifrftir-ft!'



65

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Const tut onele Zaken en

Wetgeving

TUffmarttt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA

Contactpersoon

agenda Om inbzk.nl

IWO Datum

15 Januari 2019

Kmmerk

2019-0000024266

Vergaderdatum en -tijd 22 Januari 2019

Vergaderplaats MOl-24 Utrechtse Heuvelrug-zaal

1. Opening

2. Mededellngen

3. Verslag vergadering 11 december 2018
Ter vaststelling; bijiage 1.

Ter bespreklng. zai de leden Informeren over de laatste stand
van zaken met betrekking tot het en Informeren bij de
leden wle geinteresseerd Is hierln.

5. luridlsch contactpunt Who en open data
Ter bespreklng. Het lOWJZ heeft in de vergadering van 10 maart 2016
besloten het IWO tijdelijk tevens te laten functioneren als
Interdepartementaal contactpunt voor juridische vragen op het gebied van
de Who en open data. De leden kunnen vragen inbrengen.

6. Xnterdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Ter bespreklng. De leden kunnen belangrljke lopende Wob-verzoeken, of
bezwaar/beroepsprocedures naar aanlelding van een Wob-verzoek ter
bespreklng Inbrengen.

7. Jurisprudentle

Ter bespreklng. Onder andere aandacht voor het overzlcht Wob-

ultspraken. De leden (kunnen) worden gevraagd om de op hun
departement betrekking hebbende uitspraken toe te llchten.

8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
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9. Sluiting

Volgende vergadering dinsdag 5 maart, 14:00-16:00.

Const tut (m«le Zafcon en

Wetgeving

Datum

IS januart 2019

Kenmerk

2019-0000024266

Bijiagen:
1. Verslag IWO 11 december2018
2. Jurisprudentie Raad van State 30 november 2018 t/m 6 januari 2019
3. Actiepunten IWO

4. Afgestemde onderwerpen 2011/heden

jif'
.-'i *. .
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

czw

Tiafnurfct 147

verslag
30}Muaria)19

Varslag Intardepartenrwntaal Wob-Overt^ (IWO) van
22.01.2019

3019-0000im29»j

WargadiniatuM 22Januari 2019

(voondtter, (seavtaris.BZK)
BZK) BZK BZ)

Rn) AZ)
(I«nW), (EZKANV)

0.2.«(SZW) (OCW)
(ImV),
Gastan

(VWS)
2 (BZK},mZe I (BZK)

Min. BZK / MOl-24 Utrechtse Heuvelrug-zaal

1. Opwiing

voofzitterschap over en opent da vergadaring i
(BZK) neemt tijdalljk hat

14:05.

2. Medadelingen
voor hat volganda IWO willan uitnodigan. Zlj

zai aan toalichting gavan ovar artikal 10 van da Advocatanwat (gahaimhcudtng)
an opanbaarmaking van da dadaraties van da Landsadvocaat. (Oa Advo<»tanwet
wordt varmoadt aangamald ta zijn voor da WOO. Dat wordt nog uitgazodit).
Evantuaal kan in gasprak 'natfHU^HBlii wordan 'nraagarwman:

-  da Whatsapp-uitspnken
-  opanbaarmaking van tarlavan m.b.t. tot aanbastedtng

3. Varslag dd. 11 dacambar 2018
IwiW: op btz. 3 staat 'De initiatiefnemers hebben vanafhet begin ook gekeken
naar de Archiefwet om de reikwijdte breder te maken'. Hier zou moeten staan:
"Het lijkt aisofde initiatiefhemers de reikwijdte van het documentbegrip hebben
willen verkleinen tot documenten die onder de archiefwet vallen.'

En op bladzl]da 5 staat dat
ktopt ntet. lanW ha^ hat W(

hM Wob-varzoak haaft ontvangan. Dat
niat ontvangan.

VWS: by punt 1 staat dat IflHpHH Voortaan' daainaamt aan hat IWO.ardat. aarmal^Mtf aan hat IWO. Namans VWS
^  piaatsnaman.

Oat

Saotali
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Datum

30 Januari 2019

En blj de deelnemers staat achter CXIW. Dat moet VWS zijn.

fiZi In de laatste zin van het verslag moet staan dat AZ een systeem heeft
waardoor documenten klaargezet kunnen worden.

Naoekomen via de mail:

OCW: Bij punt 5. Project e-mailarchivering; In het verslag staat: "dit houdt niet in
dat iedereen toegang heeft tot de e-mails, enkel de Wob-functionarlssen". Tijdens
het overleg beef^|||||||||||||^^ (BZK) is aangegeven dat "de rechten om e-mails te
kunnen inzien per Wob-verzoek kunnen worden Ingericht". Die zin ontbreekt in
het verslag.

4. Wet Open Overheid

QOmimi (BZK) is te gast bij het IWO. Hij komt het IWO bijpraten over de
voortgang van de WOO. I

Alle stukken liggen inmiddels in de Kamer. Het is nog niet bekend wanneer de
Kamerbehandeling zai zijn. lenW: niet binnen twee maanden, want de
Initiatiefnemers moeten eerst nog reageren op het advies van de Raad van State.
(Het stuk is begin januari bij de RvS ingediend. Op dit moment is het waditen op
het advies).

Er zijn veel vragen over de ultvoerlngstoets bij alle ministeries. Bijvoorbeeld is er
onduidelijkheid over de definities van convenant en onderzoeksrapport. Ook veel
vragen met betrekking tot de ICT. En onder andere het publiceren van alle
(duizenden) besluiten op klachten bij de Belastingdienst, roept vragen op.
Er is een bereidheld om de wettekst aan te passen als deze onbedoelde effecten
blijkt te hebben.

Het is de bedoeling dat de wet vanaf 1 januari 2020 gefaseerd wordt ultgerold. In
het format is de gefaseerde inwerkingtreding a! verwerkt.

Nieuw in de WOO t.o.v. de Wob

lets nieuws in de WOO is de actieve openbaarmaking. Er komt daarvoor
een publicatieplatform. Het is overigens niet zeker of dit tot een betere
vindbaarheid leidt.

Fin: In de WOO staat dat je je etgen stukken kunt aanvragen. Maar dat
kan ook met een AVG-verzoek. Wat is het verschil?

Er zijn nieuwe besluitcategorieen en besluitmomenten In de WOO. OCW

heeft er spedfieke juridische vragen over (m.b.t. het opvragen van
informatie door journalisten die voor anderen geweigerd moet worden).
Deze zullen nog per mail worden overlegd.

VWS: Moeten we al data gaan verzamelen voor de WOO?

OCW: Komt er nog een AMvB l.v.m. de uitvoering? |^^||||m_(gZKlL Er komt
geen AMvB voor wat betreft de toepasselijkheid op seml-publieke sectoren.
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Ate er rrMer vrag«n ttjn, stuur za naar|

bedankt jjjjjjH voor zljn bijdrage.

is Mn cxMnmercteei bedrfjf dat sen behearssysteem heefl ontwikkeW
dat door Rnandfti wordt gdjrulkt is toegespitst de Wob. RnandAn gaat w
v«rd«r me*. EBHHi erovar om da andare dapartemantan ta
informaran ovar hat systaam, dat wailtcht ook door ban gabrulkt kan wordan,
ZOTdar radama ta witlm makan.

[haaft da kosten op aan rijije gazat. & a^n grofwag dria i

Vanwega da dacantrala werkwijze op aan dapartement, moaten er
tod> maar madawarkars toagang krfjgan.

lanW an OCW; Wat als hat misgaat matmH an wla is ar dan aansprakalijk?
OCW: Er zullan dupltcatan van da bastandan (NB; da ongaiakta varsias!) in de
doud koman van l.d.g. aan axtama organisatia. Is hat bavaillglngstachnisd)
varantwoord?

SZW: Hat komt vaker voor dat we da varwarklng van vaitrouwalljka gagavans
buiten da overhald baiaggan (met varwarklngsovaraankomstan).
lenW: Da eigan ICTers moatan ook voldoanda kannis van hrt systaam habban.

hoaveai 'winst' lavart hat op? Rn: hat bestandsbahaar Is hardig. Hat
naamt hat varvalanda work utt handen. Er is dus minder werklast. Dulzenden

stukkan kunnan met alkaar vergeleken wordan. We kunnen daardoor bater blnnan
da termijnan blijven.
Aan da andare kant: Lakkan, afweging van balangan an da beoordellng wat
parsoonlQka baialdsopvatdngan zljn, blljvon mensanwerk.

Rn; RnancMn haaft hat aanbastaad; |

Rn; Da Invoartng wsn da WOO is aan natuuiiijk aanknoplngsptmt om ta gaan
wwlcan nriat|^J||.

ffSBKM ̂  ''Q RnanciAn dan hoa hat warkt / of hat gatd h^
waard is. In iadar gaval BZK an BZ zullan hiarvoor bi] RnandAn langsgaan.
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Datum
30 januari 2019

OCW: wij hebben een ander systeem voor documentbeheer dat net In
ontwikkeling is|||||||||||m[|[|). Dus het gebniik van |||[|||||| is voor ons niet
waarschljnlijk.

6. Juridi$ch contactpunt Who en open data. Leden kunnen vragen
inbrengen.

er speelde het verzoek van wordt nu
afgehandeld. Het werd niet aangemerkt als wob-verzoek, dus ook niet
aangemerkt als een Who-verzoek. Er is een conceptreactie door JenV opgesteld
en de andere ministeries (In het privacynetwerk) reageren daarop.

wie van BZK doet dit? BZ'. ■■■■■ doet het namens BZK.
HIJ IsBj- Ik weet niet of hij het de lljn Instuurt, want hij Is

onafhankelljk. Het Is nSer een taak voor de privacy officer, maar dat zai Ik wet
nagaan.

7. Interdepartementale Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures

Ej^yj^oaar llefst 35 overheldspartijen benaderd voor Wob-verzoeken vanip
lllillll met betrekking tot cybersecurity etc. (ICT-zaken).
JenV: In een Wob-verzoek over sociale advocatuur werd de vraag gesteld hoeveel
juristen op bezwaar en beroep er bij de rljksoverheid zitten. Bij ons zitten deze
juristen centraal bij de directle wetgeving. Aantal fte Is bekend. Maar bij andere
departemeten Is de Informatie minder makkelijk te achterhalen.

Er volgt een discussie over de (on)mogelijkheld van het achterhalen van de
exacte tijd en fte per dossier die de departementen besteden. OCW: Doorgaans
doen departementen niet aan tijdschrijven. (Het aantal Fte vinden Is minder
problematisch). Bij OCW gebeurt het tijdschrijven wel. OCW stelt voor om In
besluiten aan te geven dat niet aan tijdschrijven wordt gedaan en daarbij niet te
specifiek te noemen dat OCW dat wel doet.

EiQ en kregen dezelfde verzoeken van

VWS: Hebben jullle ook het Wob-verzoek gekregen over de Grand Prix, dat
mogelijk georganiseerd wordt In Assen? De anderen: nee

8. Jurisprudentie.
De bij het vorige verslag meegestuurde Jurisprudentlelijst wordt ter kennisneming
aangenomen.

De recente uitspraak rond de MH17 Is Interessant. De Raad van State heeft hierin
bepaald dat ook een geobjectiveerd verslag van drie vergaderingen van de
MInisterraad, plus het gespreksverslag tussen de MP en de onderzoekers, gehelm
mag blljven. Het blijft onder 'Interne beraadslagingen' vallen. De RvS was wel
kritisch. Wat betreft het gespreksverslag: hiervan was de vertrouwelijkheid reeds
gewaarborgd voor de onderzoekers. De uitspraak gaat ook over arOkel 10 EVRM.
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Datum

30 ]anuaH 2019

De klager Is verbolgen over de ultspraak. Er stood een aitikel over op geenstijl.nl.
JenV:

9. Gevolgen Wob-praktijk bij aanpassing Archiefwet
llllllllllllllllllll^^ schulft aan. Hij praat over een Impactanalyse van
onderzoeksbureau ATP, met betrekking tot een voorgestelde aanpassing van de
Archiefwet, waarln de overbrengingstermljn wordt verkort van twintig naar tien
Jaar. ATP wll onder meerweten, wie kunnen we daar bIj de centrale overheden
over kunnen spreken?|||||||| (B2K) informeert namens APT.

hebben jullie veel Wob-verzoeken over oude zaken (tien jaar en
ouder) in behandeling?

-  Voorzitter fBZK): Molukken, El A1 (Bijimerramp), Surinaamse
vergismoorden, allemaal in drie weken tijd.

-  JenV: Nu allemaal verzoeken met betrekking tot adopties; hoe zat het in
India, Bangladesh, Sri Lanka en die landen, in de jaren negentig.
lenW: Wij hebben een Wob-verzoek gehad over een onderzoek uit 1999-
2003, over de verplaatsing van iuchthaven Schiphol naar de zee. Er waren
30 dozen uit Winschoten en veel [?] medewerkers een half jaar aan het
werk.

OCW: Restitutie kunst uit de Tweede Wereldoorlog.

over het algemeen dus wel incidentele verzoeken? Anderen: ja, het
zljn er een paar per jaar. SZ' wij hebben er wel tien per jaar (op de honderd).
Bijvoorbeeld over illegale adoptle. Door onderzoeksjoumallsten of voor scrlpties.
Wij pakken het op als verzoek tot archiefinzage.

ATP wll een algemeen beeld hebben; naar wat voor informatie Is er
vraag?

OCW: Het uitgangspunt is om meer Informatie via de Archiefwet beschikbaar dan
via Wob of WOO, omdat er minder beperkingen zljn. Dat heeft ook de rechter

bepaald. Een vraag die bIj ons leeft is in hoeverre er aangesloten moet worden bIj
de beperklngsgronden in de Wob en de WOO, op het moment dat de
overbrengingstermljn In de Archiefwet wordt verkort van twintig naar tien jaar. Of
moeten we straks meer onder de 'onevenredige bevoordeling/benadeling'
(beperkingsgrond in de Archiefwet) scharen. JenV. De kans is groter dat je
beperkingen moet aanbrengen op documenten als je de termijn verkort.

SZW: het verkorten van de overbrengingstermljn zai voor onze WOB-praktijk
geen groot verschll maken.

SZW: Soms zullen zaken zowel Archiefwet, als Wob/WOO aangaan; als dossiers

niet zijn afgesloten, dan gaat een deel naar het archief, terwiji de voornaamste
werkdocumenten nog In het bestand zitten.

H-LfiZKl: Ik zaI doorgeven aan ATP dat Ik dit onderwerp heb Ingebracht In het
IWO. Het onderzoeksteam kan contact met opnemen met de verschillende
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Datum

30 januari 2019

kerndepartementen. Het zou prettig zijn als Jullie dan kunnen meewerken. (Ze
gaan al met mensen van OCW praten).

10. Wat verder ter tafel komt

Fin: de spanning tussen de verpllchting van publicatle van Wob-besiulten binnen
nul k vljf dagen en artikel 68 Grondwet levert nog steeds onduidelljkheid op.
OCW: wij hebben er ervaring mee. We hebben onlangs de stukken parallel de lljn
In gedaan.

Er was nog geen datum op het Wob-beslult gezet.
-  De minister heeft akkoord gegeven op het sturen van de Kamerbrief. De

Kamerbrlef is getekend.
-  Er werd een afspraak gemaakt met de journalist over op weike dag zij de

stukken wilde ontvangen.
-  Vervolgens werd de Kamerbrief de deur ult gedaan en het beslult met de

stukken werd op dezelFde dag naar de journalist gestuurd.

Dus op dezetfde dag, maar eerst de Kamerbrief de deur ult. Er werd afgesproken
met de journalist dat we haar maximaal vljf dagen de tijd zouden geven. Dan
zouden wlj het publlceren op Rljksoverheid.nl. De journalist Met na drie dagen
weten dat zij niet ging publlceren hieruit. Toen hebben we na drle dagen al de
publicatle In gang gezet.

"De ene keer wordt de Kamer apart geTnformeerd met een brief. De andere keer
is het 'beste Kamer, kljk op internet'."

lenW: afgelopen jaar op een afwijkende regel gestult, die de publicatle binnen vljf
dagen in de weg stond. Namelljk dat je op Prinsjesdag (of elgenlljk de week
waarin de begroting bekend wordt gemaakt) geen interessante Informatie
openbaar mag maken.

OCW: best practises zou via de samenwerklngsrulmte gedeeld worden.
(BZK): We hadden volgens mlj afgesproken dat ledereen via de

samenwerklngsrulmte zou reageren op de kwestie rond artikel 68 Gw?
OCW: Ik vind het een onderwerp heel erg CZW. Ik wll wel mljn 'best practice'
aanleveren.

fBZKI: In de twee stukken van|||||||||||||[|||||||^^ (BZK/CZW) - over
hoe artikel 68 Gw zlch verhoudt tot de Wob - staat al het proces beschreven. Elk
departement gaat er echter op een andere manier mee om. De vraag Is nu, hoe
gaat elk minlsterle ermee om. Het zou verstandig zijn om er afspraken over te
maken. Daar zou de signalering aan gewljd moeten worden. En we gaan
nachecken bij |||||||||||||||||||^^

11. Slulting
DezejlHim slult de vergadering rond 15:35
Het volgende overleg vindt plaats op 5 maart 2019, 14:00-15:30 te BZK, Z22-30
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda Interdepartementaal Wob-overleg

BZK

czw

Tutfmarkt 147

Den Kaag

Contactpersoon

Slminbzk.nl

Datum

21 februari 2019

Bi]lage(n)
4

Vergaderdatufn en -tijd

Vergaderplaats

Deeinemers

5maart2019 14:00

BZK, Z.22-30

TOZe (BZK)

Gastspreker

Afweztfl;

1. Opening

2. Mededellngen

BZK)

BZK (BZK)
(BZK) BZK) (i&w),

(EZK/LNV),ia2 AZ

(Def (Def
WF

(I&W) (FIN)
(J&V) (BZ) (OCW),

(SZW) (Fin)

tKZJe.|

J0.2e ■
ii0 2e

(VWS), i (EZK/LNV),
(SZW)

3. Verslag vergadering 22 januari 2019
Ter vaststelling; bijiage 1.

4. Stand van zaken wetgevlngsproces WOO. |
(BZK) geeft een toeilchting.

5. Stand van zaken Wob-modellen (vraag of dit door BZK kan worden
toegelicht)

6. Juridisch contactpunt Who en open data

Het IOW3Z heeft in de vergadering van 10 maart 2016 beslDten het IWO
tijdelijk tevens te laten functioneren als interdepartementaal contactpunt
voor juridische vragen op het gebied van de Who en open data. De leden
kunnen vragen Inbrengen.

7. Interdepartementale Wob-verzoeken, overlge Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
De leden kunnen belangrijke lopende Wob-verzoeken, of
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BZK

czw

Datinn

21 febniari 2019

bezwaar/beroepsprocedures naar aanleiding van een Wob-verzoek ter
bespreking inbrengen.

8. Jurisprudentie

Onder andere aandacht voor het overzicht Wob-uitspraken. De leden
(kunnen) worden gevraagd om de op bun departement betrekking
hebbende uitspraken toe te lichten,

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

10. Slutting

Volgende vergadering is op dinsdag 16 aprll 2019, 14:00-16:00.
Ministerie van BZK, Z.22-30

BIjlagen:
1. Verslag IWO 22 januari 2019
2. Jurisprudentieiljst t/m 16 januari 2019
3. Actlepunten IWO

4. Afgestemde onderwerpen 2011/heden
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaries

verslag Verslag Interdepartementaal Wob-Overieg (IWO) van
05.03.2019

Ministerie BZK

CZW

Turfmarkt 147

Contactpersonen

arnmtak.m

mtniKK.nl

Datum

20 maart 2019

Kenmerfc

2019-0000163467

Vergaderdatum

Aanwezig

Afwezig

Locatie

5 maart 2019

(secretaris,
(BZK),

(voorzltter BZK)

BZK) (BZK)
BZ) Fin

AZ (I&W) (I&W)
EZK/LNV) (JenV)
(Def (Def

(BZK)

(OCW),
gastspreker

(SZW), |0 2 M (VWS), |i>.2.e.

Min. BZK/ Z.22-30

(OCW)

1. Opening.
(BZK) opent de vergadering rond 14:10

2. Stand van zaken wetgevingsproces WOO.
(BZK) iicht de stand van zaken toe m.b.t. de WOO. Het

wijzlglngsvoorstel was op 2 januari j.l. Ingediend In de Kamer en vervolgens bij de
Raad van State.

Er wordt besloten een nieuwe werkgroep in te stellen voor het uitdiepen van de
WOO. Daaraan nemen deel: [

Er wordt opgemerkt dat er al een werkgroep is, die ook nog eens recent heeft
afgesproken. Echter, de andere werkgroep gaat specifiek over de

uitvoeringstoetsen. De twee werkgroepen zulien elkaar niet doorkruisen.

3. Mededelingen.
mHII zai - wegens zijn overvotle agenda - niet meer direct bij het IWO betrokken
zijn, behalve als het een strategische sessie (wat willen we met deze werkgroep
berelken etc.) betreft.
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Datifln

3 april 2019

BZK: Hebben er mensen al actie ondernomen ni.b.t,|m|[|?
zelf bij Fmanclgn een kijkje gaan nemen naar de toepassing van het programma.
- Fin.: het is alleen nuttig als je veel verzoeken hebt. De kortere termijn die In de
WOO zai geiden, kan een aanieiding zijn om eraan te beginnen. Het is ook handig
voor het weghalen van dubbelingen. Het menselijke aspect biijft.

BZK: Er is vanuit het IHJZ een verzoek om een signaiering te wijden aan de
enorme toename aan Wob-verzoeken van m.n. onderzoek^ournalisten. De
verzoeken zljn ook enorm van omvang.

BBI^^n Hm: zou je bi] de iWO-leden wilien opvragen of er gerapporteerd
over het aantal Wob-verzoeken van onderzoeksjournaiisten, in de afgeiopen twee
Jaar? Dit staat staan in de kwaliteitsrapportages en in de jaarverslagen. Dan
hebben we In ieder geval de djfers op een rij.

4. Verslag vergadering 22 januari 2019
N.a.v. het verslag wordt opgemerkt, vergelijkbaar met de verhouding Wob en
artlkel 86, speelt nu in de onderhandelingen m.b.t. de klimaattafels de vraag in
welk stadium er openbaar gemaakt moet worden. Er was een motie in de Eerste
Kamer van de PW over dat alles wat Is besproken tijdens de klimaattafels voor
iedereen openbaar moet zijn. Het punt Is, het vertrouwen mag niet geschaad
worden.

Fin.: Er zijn Kamervragen gesteld over in hoeverre de Kamer geTnformeerd is over
Wob-verzoeken. g||||||g|||||||||||^ heeft deze vragen oniangs doorgestuurd. De best
practices (voorbeelden hoe andere ministeries het gedaan hebben) zijn ook
rondgestuurd. BZK: het is altijd maatwerk; beslulten sturen, verwijzen naar
rijksoverheid.nl of anders, het hangt altijd af van de omstandigheden.

5. Stand van zaken Wob-modellen

Dit was een vraag van HHHHH (OON). Zij is er nu niet. Volgende keer te
bespreken (?)

6. Juridische contactpunt Who en open data
Geen punten

7. Znterdepartementale wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures

-Wob-verzoek over aandelen AlrFrance van bij EZK en AZ
ingediend. Maar nog niet bij lenW, voor zover bekend. Financien heeft het ook
gekregen.

-Kosten van de Landadvocaat openbaar maken omdat het ieder jaar terugkomt.
Maar het komt zo vroeg dat de landsadvocaat zelf nog bezig is met de afronding
van de boekhouding over 2018. De informatie kan wel uit eigen beweging
openbaar gemaakt worden, maar dat kan pas in april.

Pagina 2 van 4

^  I, rtrw"--



77

Datum

3 apm 2019

Over de landsadvocaat gesproken; volgende keer (16 april) is|
bij het IWO

- Verzoek zienswijze BZK van|||||||||naar algoritmen. Vragenlijst uitgezet.
BZK heeft een decentrale afhandeling en daardoor komt niet alles langs^g^
Het formele besluit gaat via de SG, maar operatlonete dingen zlet ze niet. De DG
Is verantwoordeiijk.
Andere departementen kunnen anders georganlseerd zijn. Bijvoorbeeid bij
Defensle gaat alles via HI

8. Jurisprudentle

HH uitspraak met betrekking tot de MH17 toegevoegd aan het
jurisprudentleoverzlcht. [Inmiddels Is ook de recente WhatsApp-uitspraak van de
RvS toegevoegd]

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
DUO Groningen Is verantwoordeiijk voor studiefmanclering en voeren ook een
aantal taken uit vQor Soclale Zaken In mandaat. De ADR-rapporten komen op de
lijst van OCW te staan. Moet het nou wel of niet geopenbaard worden?

ADR-rapporten moeten actlef openbaar gemaakt worden. Er wordt een check
gedaan of ergevoellge Informatle In staat. Het is beleidsmatig; de minister van
OCW is daar niet verantwoordeiijk voor. In dit geval betreft het onderwerpen
waar gevoellge zaken In staan en waar niks over gezegd kan worden (m.n.
Inburgering). De vraag Is of er vergelijkbare zaken zijn.

BZK: Wij hebben veel zaken waar we archieven over hebben en beleidsmatig voor
verantwoordeiijk zijn, maar de inhoudeiijke taak niet meer hebben. De kennis is

dus niet meer aanwezig bij ons. De zaken hadden allang naar het Nationaal
Archief gekund (zoals 'Molukken' of de Bijlmerramp), maar dat is niet gelukt.

Het komt ook voor dat zaken wel naar het Nationaal Archief zijn gebracht, maar
daar staat het nog ergens in dozen.

JenV: ADR-rapporten worden openbaar, aileen de onderzoeksinformatle zelf
worden niet openbaar gemaakt. Dat weten de joumallsten waardoor ze het niet
meer bij de ADR opvragen maar bij JenV.

De vertrouwelijkheld moet ult het stuk blljken.
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Datum

3 aprit 20X9

Wij ambtenaren/iuristen kunnen niet toezeggen dat gesprekken nooit
openbaargemaakt zullen worden. Uiteindelijk is bet de rechter die beslist (toets
aan de wet).

Er wordt herinnerd aan de Actielljst op 30-5-2017. Daar staat: Memo schrijven
over de openbaarmaking van verslagen van gesprekken ofoverleggen die
(vertrouwelijk) hebben plaatsgevonden. Er is behoefte aan meer duideiijkheld op
dit punt en om die reden is het wenselijk ais een interdepartementale lijn wordt
uitgewerkt.

BZK: Het Rijksvastgoedbedrijf krijgt heel veel verzoeken van advocaten die
vragen: mag Ik een dossier in verband met een schadeclaim? Die wijzen wij
aliemaal af op basis van onevenredige bevoordeling of benadeling (je brengt de
Staat der Nederlanden is een aanmerkelijk mindere procespositie).

0 2.g

lenW: Moeten/kunnen we ook lakken in een filmpje? Def: Volgens een ultspraak
van de Raad van State hoef je niet te Makken' in een filmpje, want door het
zodoende bewerken van beeldmateriaal (^biurren"), cre6er je een nieuw
document. lenW: als we niet lakken komen we waarschljniijk in conflict met de
AVG.

lenW: zijn er meerdere departementen die structureel gebruik maken van exteme
Inhuur voor de Wob (beoordeien en lakken), zodat de beleidsmedewerkers een
beetje ontzorgd worden? Ik weet het van EZK. -Bij lenW momenteel tien,
waarvan drie trainees.

Is een interdepartementale Wobpool een idee? -BZK: Dat is wellicht lets om op te
nemen in de signalering.

Sluiting
Volgende vergadering 16 april 2019

komt naar de volgende vergadering en de voTgende
onderwerpen zullen ter sprake komen; artlkel 10 van de Advocatenwet
(geheimhouding) en openbaarmaking van de declaratJes van de Landsadvocaat.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

agenda Interdepartementaal Wob-overleg 16.04.2019

0ZK

czw

Turfmarirt 147

Den Haag

Contactperxoon

Ommbzlcnl

Datum

IS april 2019

Wiiage(n)
2

Vergaderdatum en 'tijd

Vergaderplaats

Deelnemers

16 april 2019 14:00

BZK, Z.22-30

Gastspreker

1. Opening

2. Mededelingen

(BZK) BZK)
(BZK (VWS) I&W ,

(EZK/LNV)

(SZW),B
(EZK/LNV)

(I&W), ■

(AZ)
DEF)

(FIN) (J&V)
(BZ ■■Hipcw),

IBHMI (Fin)
(Pels Rijcken)

(AZ
-e

3. Verslag vergadering 5 maart 2019
Ter vaststelling; bijiage 1.

4. HHHIIHiHHIli (Pels Rijcken) komt toeiichting over artikel 10
van de Advocatenwet (geheimhouding) en openbaarmaking van de
declarattes van de Landsadvocaat. Eventueel kan in gesprek met mw
|||||||[|||||||||||^^ worden meegenomen: de Whatsapp-uitspraken en/of
openbaarmaking van tarieven m.b.t. tot aanbesteding.

5. Stand van zaken Wob-modeilen

6. Znrichting Woo-werkgroep
Doel en aanpak op te richten interdepartementale werkgroep Woo.
Toeiichting van (l6"W)

7. Juridisch contactpunt Who en open data
Met lOWJZ heeft in de vergadering van 10 maart 2016 besloten het IWO
tijdelijk tevens te laten functloneren als Interdepartementaal contactpunt
voor juridische vragen op het gebied van de Who en open data. De leden
kunnen vragen Inbrengen.
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8. Xnterdepartementate Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Ter bespreklng. De leden kunnen belangrijke lopende Wob-verzoeken, of
bezwaar/beroepsprocedures naar aanleiding van een Wob-verzoek ter
bespreklng inbrengen.

9. Jurisprudentie
Ter bespreklng. Onder andere aandacht voor het overzicht Wob-
uitspraken. De leden (kunnen) worden gevraagd om de op hun
departement betrekking hebbende ultspraken toe te llchten.

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

11. Sluiting

Volgende vergadering is op dinsdag 28 mei 2019, 14:00-16:00, minlsterie
van BZK, Z.22-30

BIJIagen:

1. Verslag IWO 5 maart 2019

2. lurisprudentielijst t/m 15 aprll 2019

BZK

C2W

Datum

15 april 2019

% ■
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

verslag Interdepartementaal Wob-overleg (IWO)

Vergaderdatum cn -tild

Vergaderplaats

Deelnemers

16 april 2019 14:00

BZK, Z.22-30

(Pels Rljcken)

BZK

Turfmarkt 147

Contactp«r9oan

I0mlnb2k.nl

Datum

14 mei 20198 mai 2019

Kenmerk

2019-0000248011

(BZK) (BZK),
(BZK) (VWS) (I&W)

(EZK/LNV)

(SZW),m
(EZK/LNV),

(I&W),Bi

(AZ)
(DEF

FIN (J&V)
BZ) (OCW)

(AZ) (Fin)

[Er wordt enlgszlns geschoven met de agendapunten to.v. de agenda].

1. Bespreking Whatsapp-zaak

SZW vraagt aandacht voor het proces. Graag In het vervolg IWO eerder
aanhaken.

J&V meldt al een interne instructie te hebben opgesteld voor gebrulk van
Whatsapp en het bewaren ervan. Deze willen anderen graag ook gebrulken.

De Whatsapp-ultspraak komt nogmaals Inhoudelijk aan de orde. Vraag is nu
bijvoorbeeld wat te doen met al verwijderde berichten. Deze opvragen bij externe
derden? HIerover is nog geen ultsluitsel in het IWO. Het komt nog aan de orde in
het lOWJZ.

(PelsReijken)

geeft o.m. toelichting over artikel 11a van de Advocatenwet
(geheimhoudingspticht Advocaten) in verhoudlng tot artikel 11 Wob.
In een uitspraak 20 februari 2019 (Praxis/Hombach) zegt de RvS: artikel 11a is

geen bijzondere regeiing die de Wob opzij zet. In een uitspraak van 15 maart
2017 zegt de Raad echter dat als de informatie Wob-baar zou zijn, dan zou dat
een goede werking van de Advocatenwet ondermljnen.
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Datum

14 mal 2019

In de Advocatenwet staat geen verwijzing naar de Wob. Men moet "vanuit de
inhoud van de Advocatenwet redeneren"

Omvangrijke Wob-verzoeken zljn een probieem. We moeten telkens in
gesprek met alle betrokken bestuursorganen bepalen hoe we er mee om
moeten gaan. En ook in gesprek met de indiener van het Wob-verzoek.

Daaruit zou kunnen blijken wat zijn doel is. I

3. Verslag vorig XWO (5 maart)

Het verslag wordt goedgekeurd.

4. Wob-modelien

Het aanbod van HHIHHI meer.

Volgend IWO bespreekt OCW de modellen die door OON a! zijn aangepast.

5. Znrichting Werkgroep Woo

lenW: wat gaan we doen?
•  Analyse van de Woo op hoofdpunten voor op de korte termljn
•  Handreiking maken voor de praktljk
•  Instructle Wob aanpassen

SZW: wachten met deze exercitie tot na het ad vies van de Raad van State?

BZK: iiiiiiiiiiiiiiiiii^^ vragen waar we moeten beginnen.

In de werkgroep komen de personen van EZK, SZW, OON, BZK en Fin.

6. Juridisch contactpunt Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)
en open data

AZ: de ministeries die al een meldlngenregister online hebben, die pakken het
op als een IV/io-verzoek. Anders ministeries nemen het op als Wob-verzoek.

7. Znterdepartementale verzoeken

Er moet een notitie voor het IHJZ opgesteld worden nav het enorme Wob-
verzoek rond Sheil. BZK gaat dit codrdineren. Inbreng van FinanciSn en EZKi

neemt telefbnisch contact op met de gemeente Assen.

2 van 3



83

Datum

14inei 2019

OCW; Wob-verzoek binnen betreffende dienstreizen; groot verschil tussen de

informatie die organlsaties aanleveren.

SZW, VWS en BZK kregen Wob-verzoeken m.b.t. diverslteit.

8. Jurisprudentie

BZK: uitspraak RvS; wel een uitgebreide Inventarisatielijst, maar toch nadere
motivering.

9. Wat verder ter tafel komt

VWS: Dsselmeerzlekenhuls; geheimhouding was vooraf aan een
onderzoekscommissie gemeld, maar de commlssie zelf heeft aangegeven dat
ze geen probleem hebben met openbaarmaking achteraf.

10. Sluiting

Volgende vergadering is op dinsdog 28 mci 2010, 14:00 16:00, 18 juni 2019,
14:30, minlsterle van BZK Z36-36,
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agenda agenda Interdepartementaal Wob-overleg 18 juni 2019

Contactpersoon

eminbzk.nl

Datum

17 JunI 2016

Kenmerfc

2019-0000496446

«Jlao«(n)
1

Vergaderdatum en -tyd

Vergaderplaats

Deelnemers

18juni2019 14:30

BZK, Z36-36

de Wob-spedalisten van de verschillende departementen

1. Opening

2. Mededelingen

3. Versiag vergadering 16 aprit 2019

Tervaststelllng; bijiage 1.

4. Wob en integriteitstrapporten (lenW,

5. Werkgroep Woo (OCW en lenW, m|[)

6. Juridisch contactpunt Who en open data

Het I0W3Z heeft In de vergadering van 10 maart 2016 besloten het IWO
tijdelijk tevens te laten functioneren als interdepartementaal contactpunt
voor juridlsche vragen op het gebied van de Who en open data. De leden
kunnen vragen Inbrengen.

7. Znterdepaitementate Wob-verzoeken, overlge Wob-verzoeken en
iopende bezwaar- en beroepsprocedures

Ter bespreking. De leden kunnen belangrijke Iopende Wob-verzoeken, of
bezwaar/beroepsprocedures naar aanleiding van een Wob-verzoek ter
bespreking Inbrengen.

8. Jurisprudentie
Ter bespreking. Onder andere aandacht voor het overzicht Wob-
uitspraken. De leden (kunnen) worden gevraagd om de op hun
departement betrekking hebbende uitspraken toe te llchten.

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

10. Sluiting
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Volgende vergadering is op dinsdag 9 jull 2019, 14:00-15:30, minlsterie
van BZK, Z.36-33

BZK

czw

Datum

16 mel 2019

Kenmerfc

2019-0000496446

BIjlage:
1. Verslag IWO 16 aprll 2019
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelades

BZK

Tyrfimaitil47

verslag
9|t«20It

Interdepartementaal Wob-overieg (IWO)

VivgadanlatuRi an-

VWgadwplaats

9 Jull 2019

BZK, Z.36-36

(B2K) (BZK)
10.2(EZK/LNV) SZW),

(AZ)
0^(D (I&W

(FIN) (mv) (BZ),
OON

(AZ) BZK)

1. Een mededeiing vanult OCW;
Voor h«t IWO zljn I0.2.a:-M1M ani0.2.e.

" Is vodr «ntg« tl)d afwezlg.
j aanspreekpunt

2. Verslag vorig IWO (18 juni)

Opmerklngen nav het verslag:

Publicatie op Kjksoverhoid. Te grote documenten moeten opgcknipt
aangdeverd warden omdat het maximum van 30 mb overschreden vmrdt

(BZK) llcht toe dat niet alleen de instroom e^ ding Is maar de ultstroom
naar AZ ook een euvel Is omdat heel veel verzoeken zo groot zljn geworden
vraardoor het maximum van 30 mb stelselmatig overschreden wordt Het
veneoek is, getf een paar voori>edden van grote Wob-verzoeken aan zodat
Hm (AZ) het cona-rtw kan nuiken voor da radactle en met ICT In ge^r^ kan
gaan.

(actle alia iMien)

0-2.g
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Datum

9jull2019

nagestuurd (actieMSggl/OCW^.
mmi (BZ) doet een voorzet voor het opstellen van een notitie
factiaBEM/BZ^

(BZK): SGO en Whatsapp wordt nader besproken onder
agendapunt 9.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Wotitie Wob en integriteftsrapporten (lenW,
mi is afwezig. De notitie en integriteitsrapporten zal worden aangehouden
totdatmi terug is.

5. Inrichting Werkgroep Woo

De werkgroep momenteel bestaand uit lenW, BZK en OCW hebben een notitie
opgesteld. Het voorstel is om het in augustus te bespreken. mi CBZK)
verzoekt de leden om voorafgaand aan het volgende IWO er goed naar te kijken
en intern input willen geven of dit het is wat zij willen.
(actie leden IWO)

6. Juridlsch contactpunt Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) en
open data

3enV had een vorige keer een onderwerp ingebracht. De stand van zaken is niet
bekend.

1^2 (lenW) draagt een onderwerp aan die in de rondvraag aan de orde wordt
gesteld.

7. Interdepartementale verzoeken

(BZK) somt vijf verzoeken op: Shelll, PAS, Diversiteit, CANON,
Afwijsgrond veiligheid van de Staat.

Er wordt nader ingegaan op het Wob-verzoek Afwijsgrond veiligheid van de
Staat.
Verzoeker Afwijsgrond veiligheid van de Staat ismBHIH HHHIli'
woordvoering BZK heeft contact gehad met verzoeker. AZ en BZK kunnen
linkjes sturen van de jaarverslagen. BZ, FIN en J&V hebben dat niet in hun
jaarverslagen staan. Het gecompiiceerde factor is dat een aantal departementen
het niet publiceren en hebben aangegeven daarin niet te kunnen faciliteren.

SGO over het Wob-verzoek Shell

mmi (EZK) De laatste versie van de notitie en de brief worden aangeboden
aan de SG voor het SGO. Danidlle stuurt de documenten door aan de leden

IWO. factie—KI/EZK)
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Datum

9Juli 2019

Er zfjn nog 2 Wob-verzoeken bij EZK ingediend. De verzoeker is|
De verzoeken zijn even breed en ongespecificeerd.

De leden zijn het met elkaar eens dat de hoeveelheid en omvang van de Wob-
verzoeken de perken te buiten gaan [

PAS (lenW)
Er zijn 3 verzoeken bij EZK, LNV en lenW.
lenW heeft 2 verzoeken gekregen van ||||||||||||||[|||^^ Bij de verzoeker is enige
irritatie ontstaan omdat lenW een verzoek niet als milieuinformatie heeft

aangemerkt en LNV wel. Op korte termijn zai er intern een overleg piaatsvinden.
lenW en EZK stemmen onderling af over de verdere invulling en informatiedellng.

Diversiteit

Er zijn lijsten gemaakt van de activitelten van de Kerndepartementen, dat loopt.
Voorgesteld wordt dat er 1 lijn aangehouden wordt om te voorkomen dat elk
departement een eigen invulling eraan geeft. m|/OCW vraagt aanflS
(BZK) wat de status van OCW is. Gerda kijkt het na. (actie|||||^||[|/BZK)
Er is reeds een mall gestuurd met afepraken "deze documenten hanteren wij".
|||||||[|H(BZK} zoekt de mail terug.

Regeringsvliegtuig
AZ en lenW hebben contact over de inhuur van toestellen en de beantwoording
van de vraag van AZ waar het in cijfers/overzichten terug te vinden is.
(actie mill/ZenW)

Lopende bezwaar-/beroepsprocedure
OCW vraagt naar de ervaring van de departementen bij niet tijdig beslissen.
De ervaringen/adviezen worden gedeeld.

8. Jurisprudentie
De toegestuurde jurisprudentie wordt besproken.

9. Wat verder ter tafel komt

SGO en Whatsapp
Whatsapp discussie is in SGO van 3 juii besproken. De stukken zijn reeds
gestuurd en terugkoppeiing ontvangen. Er is ingestemd met het advies om te
gaan adviseren dat de priv^telefoon terughouden gebruikt gaat worden voor
zakelijk verkeer. In SGO is gevraagd om na de zomer met een Rijks brede
instructie te komen wat er precies bewaard moet worden. Dat blijkt nog steeds
een heikel punt. Werkgroep RDDI houdt zich met het vraagstuk bezig om tot
een concreet product te komen. Jaap geeft een zorgpunt aan namelijk of het
technisch verhaal voldoende duidelijk wordt ten opzichte van het juridisch
verhaal. Van belang is Rijks brede commitment. nn|||||||||^^ op pert om op
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Datum

9juN2019

enig moment IWO te betrekken bij de notitie die vanult RDDI komt.
||||[|||/IenW deelt ICT protocol technlsche handeling mbt whatsapp en een brief
Amsterdam van 26 februarl

10. Rondvraag

ISSSuurt regelmatig capaclteit in voor grote Wob-verzoeken. Vanuit diverse
departementen is het afgelopen half Jaar de vraag opgekomen hoe de
uitvoeringspraktijken precies worden georganiseerd.
Is het een Idee om een nieuwe bench mark te doen over de ultvoeringspraktijk
van de WOB? Het zou goed zijn om vanuit het IWO gezamenlijk lets over te
kunnen zeggen. Wellicht een stagiaire inzetten hiervoor.

11. Sluiting

Volgende vergadering is dinsdag 17 September 15:15-16:30, minlsterie van
BZK Z36-36 Amhem zaal
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Mtnisterie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

BZK

czw

Turfmarkt 147

Coiiiactpwsoon

agenda
|Ominbzfc.nl

Datum

IWO 17 September 2019

Bijlage(n)
5

VergadenJatum en 17 September 2019 15:15

Veryaderplaats BZK, Z36-36

oeeinemers de Wob-spedalisten van de verschillende departementen

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering 9 jufi 2019
Ter vaststelling; bijiage 1.

4. Wob en Integiiteitstrapporten (zie memo)
(lenW, —^

5. Werkgroep Woo (OCW en lenW, |^B|

Gezamenlijke verantwoordelijkheld (zie bijgevoegde mail)
enl ——

7. Juridisch contactpunt Who en open data
Het lOWJZ heeft in de vergadering van 10 maart 2016 besloten het IWO
tijdelijk tevens te laten functioneren als interdepartementaal contactpunt
voor Jurldische vragen op het gebied van de Who en open data. De leden
kunnen vragen inbrengen.

8. Interdepartementafe Wob-verzoeken, overige Wob-verzoeken en
lopende bezwaar- en beroepsprocedures
Ter bespreking. De leden kunnen belangrijke lopende Wob-verzoeken, of
bezwaar/beroepsprocedures naar aanleiding van een Wob-verzoek ter
bespreking inbrengen.

9. Jurisprudentie
Ter bespreking. Onder andere aandacht voor het overzicht Wob-
uitspraken. De leden (kunnen) worden gevraagd om de op hun
departement betrekking hebbende uitspraken toe te lichten.

Pagina 1 van 2



91

BZK

C2W

Datum

Kenmeric

2019-0000496195

10. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
Overzicht IWO leden

11. Sluiting

Vofgende vergadering is op ....

BIjlagen;
1. Verslag IWO 9 juli 2019

2. Memo Wob en integiiteitsonderzoek
3. lurisprudentielljst t/m 16 September 2019
4. Gezamenlijke verantwoordeiijkheid
5. Overzicht IWO leden
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Verslag
IWO 17 September 2019

Contact}iersoon

|||||[||[||||||||im t@mtnbzk.nl

Datum

26 September 2019

Keiunerk

Vcrgaderdatum en -Ufd

Vergaderplaats

Deelnemers

17 September 2019 15:15-17:00

BZK, Z36-36

de Wob-specialisten van de verschillende departementen

1. Opening

n opent de vergadering

2. Mededelingen

> lenW werft mensen voor een Wob-team.

> OCW inventariseert waarult een Wob-team bestaat. Zeals, hoeveel fte is er
nodig? / BZ heeft zoiets gedaan / Vanult het IWO kunnen we een 'benchmark'
maken over hoe de departementen hun proces hebben Ingericht.

> HHH 'Waartoe is het IWO op aarde?' > Allen: Informatle uitwisselen en
desgewenst strategisch advles ultbrengen. Wat het strateglsch advies betreft; het
IHJZ moet aangeven waar behoefte aan Is. / SZW: wlj kunnen veranderingen
signaleren en dit delen met het IHJZ.

> De Wob professionaliseert en dat wordt dan ook verwacht van de
organisatie(s). Het IWO kan dus wat professloneler georganiseerd worden.
Vergelijkbaar met het Integriteltsplatform IPIM. Deze heeft o.m. een vaste
secretarls. / Het moet duidelijker zijnwieerbij Wob-verzoeken aan de slag
moeten en wie verantwoordelljk is. mmiiiii 2ullen kijken hoe wlj hier vorm
aan kunnen geven.

3. Opmerkingen nav het verslag 9 juli 2019

> N.a.v. 0.3 Dunt 9 (WhatsaooJ

OCW, lenW, JenV en BZK hebben besproken hoe zlj moeten omgaan met
berlchtenapps. Er Is een Instructle opgesteld die naar het SCO wordt verzonden.
De ultkomst is een drietrapsraket; de volgende vragen moeten achtereenvolgens
beantwoord worden;
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-  Is er sprake van bestuurlijke beslultvormlng?
-  Staat de infomrurtie ook al alders?

-  WIe is verantwoordeiljk om de apps te bewaren? Ultgangspunt is *zo iaag
moget^k*. Bijvoorbeeid als een hoofd van een DG aan aen lagare
ambtenaar appt, dan moat da laatsta hat baricht t>awaren.

OCW past de werkwtjze al toe. Op een USB-stIck wordt de Informatie bawaard. /
BZK baocrdaalt momanteai een Wob-varzoak en betrekt daartM] da appjes /
Per dapartamant kan lets andare garagaid wordan. / In hat laatrta kwartaaJ
woFCft 'da campagne' (mat da Instrucba) gastart.

OCW: wat batr^ hirt baparkan tot bastuuriljka basiuttvorming gaidt voor ons dat
we op voorhand moatan fittaren, zodat niet alias (wat niet ralavant is) baocrdaalt
hoeft to wordm. En als aan bertcM al verwljdard Is, nlat opvn^an bi] aan andare
party die hat baricht mogelijk ontvarigen haaft.

> Naar aanlaldino van ount 2. p. 1/2

201»-a000SllS86

4. Wob en integriteitstrapporten

Gean Infbrmatia

5. Werkgroap Woo

Momantaal is er (nog) gaan werkgroep Woo actlef binnen hat TWO. / Da b«>ogda
Inwerklngtreding Is toch later dan aanvankelijk gepland. /
(BZK) heaft de installatie van aen Interdepartementale projactlaidar gaoppard. /
lenW: Er moat dan een duidalijke opdracht komen. / lenW ̂ HHil) Is de
trekker van da werkgroep Woo.

6. Gazamanlijke verantwoordelijkheid

szw WIJ )an contact mat

ZBO's, dtJS djt heaft grote Irnpllcattes voor ons.
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